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মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
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ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জ্জলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ্ াগোদনর তামরখ 

জ্মাবাইল জ্ফান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জ্েল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ্ াগোদনর 

তামরখ ও জ্মিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জ্েড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জ্েমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জ্েদড 

মসদলকশন জ্েড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জ্েড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 
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1 2017212660 

জ্মাোঃ জ্মাস্তাক হামবব 

প্রিান মশক্ষক 

রাজশাহী 

31/10/1966 

বগুড়া মজলা স্কুল, বগুড়া, বগুড়া সের, 

বগুড়া 

প্রিান মশক্ষক 

24/07/2018 

01712058453 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1982 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1984 

মব.এ. - মিতীয় - 1988 

মব.এড. - মিতীয় - 1992 

এম. এড. - প্রর্ম - 1993 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না ২৩/07/1998 

২৯ 

২৩/07/1998 

প্রিান মশক্ষক 

23/07/2008 15/12/2015 নাই  

2 2017212621 

ড. জ্মা: জ্মাস্তামফজুর রহমান 

প্রিান মশক্ষক 

পটুয়াখালী 

25/02/1969 

বঙ্গমাতা জ্শখ ফমজলাতুদেসা মুমজব 

সরকামর মাধ্যমমক মবদ্যালয়, ঢাকা 

মহানগরী, ঢাকা 

প্রিান মশক্ষক 

15/10/2018 

01711180301 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1984 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1986 

মব.এ. - মিতীয় - 1989 

এম. এ. - মিতীয় - 1992 

মডপ. ইন এড. - প্রর্ম - 1991 

এম. এড. - প্রর্ম - 1992 

মপ.এইচমড. - প্রর্ম - 2011 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না ১8/07/1998 

৩১ 

১8/07/1998 

প্রিান মশক্ষক 

13/09/2010 13/09/2016 নাই  

3 2016209907 

জ্মাোঃ রমফকুল ইসলাম 

প্রিান মশক্ষক 

মেনাজপুর 

25/12/1965 

জ্জলা মশক্ষা অমফস, মেনাজপুর 

জ্জলা মশক্ষা অমফসার 

22/01/2017 

01712505209 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1980 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1982 

মব.এ.(সম্মান) - মিতীয় - 1986 

এম.এস.এস. - মিতীয় - 1987 

মব.এড. - মিতীয় - 1993 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ ১8/07/1998 

৩২ 

১8/07/1998 

প্রিান মশক্ষক 

18/07/2008 15/12/2015 আদে  

4 2016203885 

আবু রায়হান মমজানুর রহমান 

প্রিান মশক্ষক 

মেনাজপুর 

25/12/1964 

রাংপুর মজলা স্কুল, রাংপুর সের, 

রাংপুর 

প্রিান মশক্ষক 

01/04/2010 

01820519777 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1980 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1982 

মব.কম.(সম্মান) - মিতীয় - 1985 

এম.কম. - মিতীয় - 1986 

মব.এড. - প্রর্ম - 1993 

এম. এড. - প্রর্ম - 1995 

 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ হয় 

নাই 

না ১৬/07/1998 

৩৩ 

১৬/07/1998 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  
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ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জ্জলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ্ াগোদনর তামরখ 

জ্মাবাইল জ্ফান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জ্েল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ্ াগোদনর 

তামরখ ও জ্মিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জ্েড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জ্েমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জ্েদড 

মসদলকশন জ্েড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জ্েড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 
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5 2016200001 

এ. জ্ক. এম. জ্মাস্তফা কামাল 

প্রিান মশক্ষক 

ময়মনমসাংহ 

20/11/1965 

আরমামনদটালা সরকামর উচ্চ 

মবদ্যালয়, ঢাকা মহানগরী, ঢাকা 

প্রিান মশক্ষক 

24/07/2018 

01552338398 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1980 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1982 

মব.এসমস.(সম্মান) - মিতীয় - 1985 

এম.এসমস. - মিতীয় - 1986 

মব.এড. - প্রর্ম - 1994 

এম. এড. - প্রর্ম - 1996 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ ১১/07/1998 

৩৪ 

১১/07/1998 

প্রিান মশক্ষক 

11/07/2008 15/12/2015 নাই  

6 2016212184 

জ্মা: ইমরান আলী 

প্রিান মশক্ষক 

নড়াইল 

15/07/1965 

আঞ্চমলক উপপমরচালদকর কা শালয়, 

খুলনা 

সহকারী পমরচালক (ভারোঃ) 

10/04/2016 

01712120725 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1981 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1983 

মব.এ. - মিতীয় - 1985 

এম.এস.এস. - মিতীয় - 1987 

মব.এড. - প্রর্ম - 1994 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ হয় 

নাই 

না ২৩/07/1998 

৩৫ 

২৩/07/1998 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  

7 2016202335 

জ্মা. আখতারুজ্জামান 

প্রিান মশক্ষক 

ঠাকুরগাঁও 

01/01/1964 

আঞ্চমলক উপপমরচালদকর কা শালয়, 

রাংপুর 

উপপমরচালক (ভারোঃ) 

25/07/2018 

01718078772 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1979 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1981 

মব.এসমস.(সম্মান) - মিতীয় - 1985 

এম.এসমস. - মিতীয় - 1986 

মব.এড. - প্রর্ম - 1995 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ ২৫/07/1998 

৩৬ 

২৫/07/1998 

প্রিান মশক্ষক 

25/07/2008 15/12/2015 নাই  

8 2016212658 

জ্মাোঃ ফমরে উমিন 

প্রিান মশক্ষক 

কুমিয়া 

08/12/1965 

পাবনা মজলা স্কুল, পাবনা সের, 

পাবনা 

প্রিান মশক্ষক 

02/02/2017 

01735086685 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1981 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1983 

মব.এসমস. - মিতীয় - 1986 

এম. এ. - মিতীয় - 1998 

মব.এড. - প্রর্ম - 1989 

এম. এড. - প্রর্ম - 1993 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ ১8/07/1998 

৩৭ 

১8/07/1998 

প্রিান মশক্ষক 

18/07/2008 15/12/2015 নাই  
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ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জ্জলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ্ াগোদনর তামরখ 

জ্মাবাইল জ্ফান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জ্েল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ্ াগোদনর 

তামরখ ও জ্মিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জ্েড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জ্েমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জ্েদড 

মসদলকশন জ্েড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জ্েড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 
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9 2016209925 

জ্গৌর চন্দ্র মণ্ডল 

প্রিান মশক্ষক 

জ্গাপালগঞ্জ 

01/07/1965 

শহীে মনু মমঞা সরকামর উচ্চ 

মবদ্যালয়, ঢাকা মহানগরী, ঢাকা 

প্রিান মশক্ষক 

25/07/2018 

01743911571 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1981 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1983 

মব.এসমস.(সম্মান) - মিতীয় - 1986 

এম.এসমস. - মিতীয় - 1987 

মব.এড. - প্রর্ম - 1993 

এম. এড. - প্রর্ম - 2000 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না ১৫/07/1998 

৩৯ 

১৫/07/1998 

প্রিান মশক্ষক 

15/07/2008 15/12/2015 নাই  

10 2016811457 

জ্মাহাম্মে জ্হাদসন 

প্রিান মশক্ষক 

চাঁেপুর 

10/04/1962 

হাসান আলী সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, 

চাঁেপুর সের, চাঁেপুর 

প্রিান মশক্ষক 

15/03/2018 

01818411880 

এস.এস.মস. - তৃতীয় - 1977 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1979 

মব.এ.(সম্মান) - মিতীয় - 1982 

এম. এ. - মিতীয় - 1983 

মব.এড. - প্রর্ম - 1991 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ হয় 

নাই 

না ১৫/07/1998 

৪০ 

১৫/07/1998 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  

11 2016200341 

জ্মাোঃ শমফকুর রহমান 

প্রিান মশক্ষক 

লালমমনরহাট 

01/03/1965 

জ্শদরবাাংলা নগর সরকামর বালক উচ্চ 

মবদ্যালয়, ঢাকা মহানগরী, ঢাকা 

প্রিান মশক্ষক 

23/01/2016 

01819116734 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1980 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1983 

মব.এসমস.(সম্মান) - মিতীয় - 1986 

এম.এসমস. - মিতীয় - 1987 

মব.এড. - মিতীয় - 1992 

এম. এড. - 2.04 - 2001 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ ১৫/07/1998 

৪১ 

১৫/07/1998 

প্রিান মশক্ষক 

15/07/2008 15/12/2015 নাই  

12 2016210659 

জ্মাহাম্মে আমজজ উমিন 

প্রিান মশক্ষক 

রাঙ্গামাটি 

06/01/1966 

আঞ্চমলক উপপমরচালদকর কা শালয়, 

চট্টোম 

উপপমরচালক (ভারোঃ) 

06/09/2011 

01712059641 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1981 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1983 

মব.এ.(সম্মান) - মিতীয় - 1986 

এম. এ. - মিতীয় - 1987 

মব.এড. - প্রর্ম - 1993 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ ২৩/07/1998 

৪২ 

২৩/07/1998 

প্রিান মশক্ষক 

23/07/2008 01/07/2015 নাই  

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত প্রিান মশক্ষকদের জ্জযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সফটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
 

4  ( 19 ) 
 

 

মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:42:02 
 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জ্জলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ্ াগোদনর তামরখ 

জ্মাবাইল জ্ফান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জ্েল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ্ াগোদনর 

তামরখ ও জ্মিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জ্েড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জ্েমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জ্েদড 

মসদলকশন জ্েড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জ্েড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

13 2016204606 

আবুল কালাম জ্মাস্তফা 

প্রিান মশক্ষক 

জামালপুর 

28/11/1961 

নারায়ণগঞ্জ সরকামর বামলকা উচ্চ 

মবদ্যালয়, নারায়নগঞ্জ সের, 

নারায়ণগঞ্জ 

প্রিান মশক্ষক 

05/07/2017 

01712048128 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1978 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1981 

মব.এসমস. - মিতীয় - 1985 

এম. এ. - মিতীয় - 2000 

মব.এড. - মিতীয় - 1987 

এম. এড. - মিতীয় - 1995 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না ১৫/07/1998 

৪৩ 

১৫/07/1998 

প্রিান মশক্ষক 

15/07/2008 15/12/2015 নাই  

14 2017212827 

জাহাঙ্গীর কবীর আহাম্মে 

প্রিান মশক্ষক 

জ্নত্রদকানা 

31/07/1969 

আঞ্চমলক উপপমরচালদকর কা শালয়, 

মসদলট 

উপপমরচালক (ভারোঃ) 

16/03/2011 

01711672766 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1984 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1986 

মব.এসমস. - মিতীয় - 1988 

এম.মব.এ. - 3.75 - 2010 

মব.এড. - প্রর্ম - 1991 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না ২১/07/1998 

৪৪ 

২১/07/1998 

প্রিান মশক্ষক 

২১/07/2008 15/12/2015 নাই  

15 2016200265 

জ্মাোঃ জ্বনজীর আহম্মে 

প্রিান মশক্ষক 

মাগুরা 

06/01/1964 

জ্জলা মশক্ষা অমফস, ঢাকা 

জ্জলা মশক্ষা অমফসার 

21/06/2017 

01718215880 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1979 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1981 

মব.এসমস.(সম্মান) - মিতীয় - 1984 

এম.এসমস. - মিতীয় - 1985 

মডপ. ইন এড. - মিতীয় - 1994 

এম. এড. - মিতীয় - 1996 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ ১২/07/1998 

৪৫ 

১২/07/1998 

প্রিান মশক্ষক 

12/07/2008 15/12/2015 নাই  

16 2016200002 

সাখাদয়ত জ্হাদসন মবশ্বাস 

প্রিান মশক্ষক 

জ্গাপালগঞ্জ 

11/11/1965 

আঞ্চমলক উপপমরচালদকর কা শালয়, 

ঢাকা 

উপপমরচালক (ভারোঃ) 

24/07/2018 

01724198198 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1981 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1983 

মব.এ. - মিতীয় - 1985 

এম.এস.এস. - মিতীয় - 1990 

মব.এড. - মিতীয় - 1987 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ ১৫/07/1998 

৪৬ 

১৫/07/1998 

প্রিান মশক্ষক 

15/07/2008 15/12/2015 নাই  

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত প্রিান মশক্ষকদের জ্জযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সফটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
 

5  ( 19 ) 
 

 

মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:42:02 
 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জ্জলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ্ াগোদনর তামরখ 

জ্মাবাইল জ্ফান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জ্েল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ্ াগোদনর 

তামরখ ও জ্মিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জ্েড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জ্েমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জ্েদড 

মসদলকশন জ্েড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জ্েড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

17 2016200003 

সসয়ে হামফজুল ইসলাম 

প্রিান মশক্ষক 

ঝালকাঠি 

01/10/1963 

মমতমঝল সরকামর বালক উচ্চ 

মবদ্যালয়, ঢাকা মহানগরী, ঢাকা 

প্রিান মশক্ষক 

16/08/2007 

01552304721 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1979 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1981 

মব.এসমস.(সম্মান) - মিতীয় - 1985 

এম.এসমস. - প্রর্ম - 1986 

মব.এড. - প্রর্ম - 1995 

এম. এড. - মিতীয় - 1999 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ ১৫/07/1998 

৪৭ 

১৫/07/1998 

প্রিান মশক্ষক 

15/07/2008 15/12/2015 নাই  

18 2016205088 

জ্মাোঃ আব্দুল কমরম 

প্রিান মশক্ষক 

টাঙ্গাইল 

01/09/1965 

মবন্দুবামসনী সরকামর বালক উচ্চ 

মবদ্যালয়, টাঙ্গাইল সের, টাঙ্গাইল 

প্রিান মশক্ষক 

15/08/2004 

01718118777 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1981 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1983 

মব.এ. - মিতীয় - 1986 

এম. এ. - মিতীয় - 1988 

মব.এড. - মিতীয় - 1989 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না ১৬/07/1998 

৪৮ 

১৬/07/1998 

প্রিান মশক্ষক 

16/07/2008 15/12/2015 নাই  

19 2016202020 

জ্েবব্রত োশ 

প্রিান মশক্ষক 

চট্টোম 

01/07/1964 

চট্টোম কদলমজদয়ট স্কুল, চট্টোম 

মহানগরী, চট্টোম 

প্রিান মশক্ষক 

21/06/2017 

01819637083 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1979 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1981 

মব.কম.(সম্মান) - মিতীয় - 1984 

এম.কম. - মিতী  ়- 1985 

মব.এড. - মিতীয় - 1994 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না ৩০/07/1998 

৫০ 

৩০/07/1998 

প্রিান মশক্ষক 

২০/০৮/২০১৪ ১৬/০৩/২০১৬ নাই  

20 2016203526 

আবু নূর জ্মাোঃ আমনসুল ইসলাম জ্চৌধুরী 

প্রিান মশক্ষক 

মেনাজপুর 

29/11/1966 

আঞ্চমলক উপপমরচালদকর কা শালয়, 

ময়মনমসাংহ 

উপপমরচালক (ভারোঃ) 

30/07/2018 

01715717625 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1981 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1983 

মব.এসমস.(সম্মান) - মিতীয় - 1986 

এম.এসমস. - প্রর্ম - 1987 

মব.এড. - মিতীয় - 1995 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ ১8/07/1998 

৫১ 

১8/07/1998 

প্রিান মশক্ষক 

18/07/2008 15/12/2015 নাই  

 

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত প্রিান মশক্ষকদের জ্জযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সফটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
 

6  ( 19 ) 
 

 

মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:42:02 
 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জ্জলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ্ াগোদনর তামরখ 

জ্মাবাইল জ্ফান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জ্েল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ্ াগোদনর 

তামরখ ও জ্মিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জ্েড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জ্েমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জ্েদড 

মসদলকশন জ্েড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জ্েড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 
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৬ 
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21 2016211606 

জ্মাোঃ আবু সাঈে ভ ূঁইয়া 

প্রিান মশক্ষক 

মুন্সীগঞ্জ 

01/02/1964 

গবন শদমে ল্যাবদরটমর হাই স্কুল, ঢাকা 

মহানগরী, ঢাকা 

প্রিান মশক্ষক 

09/04/2019 

01556334383 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1979 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1982 

মব.এসমস.(সম্মান) - মিতীয় - 1985 

এম.এসমস. - মিতীয় - 1986 

মব.এড. - মিতীয় - 1997 

এম. এড. - প্রর্ম - 2003 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 1৪/06/2004 

1 

১৪/06/2004 

প্রিান মশক্ষক 

14/06/2014  নাই  

22 2016200354 

এ.জ্ক.এম আবদুল্লাহ 

প্রিান মশক্ষক 

মকদশারগঞ্জ 

01/10/1966 

জ্মাহনগঞ্জ পাইলট সরকামর উচ্চ 

মবদ্যালয়, জ্মাহনগঞ্জ, জ্নত্রদকানা 

প্রিান মশক্ষক 

09/02/2019 

01823420280 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1981 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1983 

মব.এসমস.(সম্মান) - মিতীয় - 1987 

এম.এসমস. - মিতীয় - 1988 

মব.এড. - প্রর্ম - 2000 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 1৪/06/2004 

2 

1৪/06/2004 

প্রিান মশক্ষক 

14/06/2014  নাই  

23 2016200406 

এ জ্ক এম জ্গালাম আ ম 

প্রিান মশক্ষক 

খুলনা 

05/04/1964 

 দশার মজলা স্কুল,  দশার সের, 

 দশার 

প্রিান মশক্ষক 

19/03/2016 

01715267664 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1980 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1983 

মব.এ. - মিতীয় - 1985 

এম. এ. - মিতীয় - 1987 

মব.এড. - প্রর্ম - 1997 

এম. এড. - 2.43 - 2004 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 1২/06/2004 

3 

1২/06/2004 

প্রিান মশক্ষক 

12/06/2014  নাই  

24 2016205308 

জ্মাোঃ রমজান আলী আকন্দ 

প্রিান মশক্ষক 

বগুড়া 

12/01/1973 

জ্জলা মশক্ষা অমফস, নাদটার 

জ্জলা মশক্ষা অমফসার 

14/07/2017 

01710873424 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1988 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1991 

মব.এসমস. - মিতীয় - 1992 

এম.এসমস. - মিতীয় - 1994 

মব.এড. - মিতীয় - 1997 

এম. এড. - 2.30 - 2001 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 1৩/06/2004 

4 

1৩/06/2004 

প্রিান মশক্ষক 

13/06/2014  নাই  

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত প্রিান মশক্ষকদের জ্জযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সফটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
 

7  ( 19 ) 
 

 

মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:42:02 
 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জ্জলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ্ াগোদনর তামরখ 

জ্মাবাইল জ্ফান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জ্েল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ্ াগোদনর 

তামরখ ও জ্মিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জ্েড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জ্েমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জ্েদড 

মসদলকশন জ্েড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জ্েড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

25 2016203686 

জ্মাোঃ মাহফুজুল জ্হাদসন 

প্রিান মশক্ষক 

চুয়াডাঙ্গা 

16/07/1974 

মভ.জ্জ. সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, 

চুয়াডাঙ্গা সের, চুয়াডাঙ্গা 

প্রিান মশক্ষক 

06/03/2017 

01715116829 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1989 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1991 

মব.এসমস. - মিতীয় - 1993 

এম.এসমস. - মিতীয় - 1995 

মব.এড. - প্রর্ম - 2001 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 0১/0২/2005 

8 

30/12/2010 

প্রিান মশক্ষক 

01/02/2015  নাই  

26 2016211136 

জ্মাোঃ এবাদুল ইসলাম 

প্রিান মশক্ষক 

ঝালকাঠি 

15/04/1973 

আঞ্চমলক উপপমরচালদকর কা শালয়, 

বমরশাল 

সহকারী পমরচালক 

10/04/2016 

01712245437 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1988 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1990 

মব.এসমস. - মিতীয় - 1992 

এম.এসমস. - মিতীয় - 1996 

মব.এড. - প্রর্ম - 1997 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 0১/0২/2005 

15 

30/12/2010 

প্রিান মশক্ষক 

০১/০২/২০১৫  নাই  

27 2016202402 

জ্মাহাোঃ আবদুর রমশে 

প্রিান মশক্ষক 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

31/12/1970 

গভ. ল্যাবদরটমর হাইস্কুল, রাজশাহী, 

রাজশাহী মহানগরী, রাজশাহী 

প্রিান মশক্ষক 

22/06/2017 

01712534711 

োমখল - প্রর্ম - 1983 

আমলম - প্রর্ম - 1986 

ফামজল - প্রর্ম - 1987 

এম. এ. - মিতীয় - 1996 

মব.এড. - মিতীয় - 1995 

এম. এড. - প্রর্ম - 2009 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 0১/0২/2005 

19 

30/12/2010 

প্রিান মশক্ষক 

01/02/2015  নাই  

২৮ 2016202860 

জ্মা: ইমিস আলী আম  ী 

প্রিান মশক্ষক 

খুলনা 

30/11/1968 

মপদরাজপুর সরকামর বামলকা উচ্চ 

মবদ্যালয়, মপদরাজপুর সের, 

মপদরাজপুর 

প্রিান মশক্ষক 

08/11/2018 

01716979039 

আমলম - প্রর্ম - 1983 

মব.কম.(সম্মান) - মিতীয় - 1989 

এম.কম. - মিতীয় - 1989 

মব.এড. - প্রর্ম - 1997 

এম. এড. - 2.20 - 2004 

 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 0১/0২/2005 

21 

30/12/2010 

প্রিান মশক্ষক 

01/02/2015  নাই  

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত প্রিান মশক্ষকদের জ্জযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সফটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
 

8  ( 19 ) 
 

 

মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:42:02 
 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জ্জলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ্ াগোদনর তামরখ 

জ্মাবাইল জ্ফান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জ্েল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ্ াগোদনর 

তামরখ ও জ্মিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জ্েড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জ্েমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জ্েদড 

মসদলকশন জ্েড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জ্েড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

২৯ 2016200109 

জ্মাোঃ ইউনুে ফারুকী 

প্রিান মশক্ষক 

কুমমল্লা 

01/03/1971 

জ্জলা মশক্ষা অমফস, মুন্সীগঞ্জ 

জ্জলা মশক্ষা অমফসার 

12/04/2017 

01817453335 

োমখল - প্রর্ম - 1983 

আমলম - প্রর্ম - 1985 

মব.এ. - তৃতীয় - 1990 

এম. এ. - প্রর্ম - 2000 

মব.এড. - প্রর্ম - 1997 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 0১/0২/2005 

23 

30/12/2010 

প্রিান মশক্ষক 

01/02/2015  নাই  

3০ 2016205816 

সুশান্ত কুমার জ্েব 

প্রিান মশক্ষক 

গাইবান্ধা 

06/09/1968 

জ্জলা মশক্ষা অমফস, মঝনাইেহ 

জ্জলা মশক্ষা অমফসার 

19/08/2018 

01716210126 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1983 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1985 

মব.এ.(সম্মান) - মিতীয় - 1988 

এম. এ. - মিতীয় - 1989 

মব.এড. - প্রর্ম - 1998 

এম. এড. - মিতীয় - 2001 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 0১/0২/2005 

25 

30/12/2010 

প্রিান মশক্ষক 

01/02/2015  নাই  

3১ 2016201919 

এস. এম. মজয়াউল হায়োর জ্হনরী 

প্রিান মশক্ষক 

জ্নায়াখালী 

01/10/1973 

গভ. মুসমলম হাই স্কুল, চট্টোম 

মহানগরী, চট্টোম 

প্রিান মশক্ষক 

01/02/2015 

01912190998 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1989 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1991 

মব.এসমস. - মিতীয় - 1993 

এম.এসমস. - মিতীয় - 1995 

মব.এড. - মিতীয় - 2001 

এম. এড. - 2.19 - 2003 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 0১/0২/2005 

27 

30/12/2010 

প্রিান মশক্ষক 

01/02/2015  নাই  

3২ 2016204798 

জ্মা: হামববুর রহমান 

প্রিান মশক্ষক 

ঢাকা 

12/04/1968 

জয়দেবপুর সরকামর বামলকা উচ্চ 

মবদ্যালয়, গাজীপুর সের, গাজীপুর 

প্রিান মশক্ষক 

11/01/2015 

01715222129 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1984 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1987 

মব.এ. - মিতীয় - 1989 

এম. এ. - 3.39 - 2010 

মব.এড. - মিতীয় - 1996 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 0১/0২/2005 

29 

30/12/2010 

প্রিান মশক্ষক 

01/02/2015  নাই  

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত প্রিান মশক্ষকদের জ্জযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সফটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
 

9  ( 19 ) 
 

 

মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:42:02 
 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জ্জলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ্ াগোদনর তামরখ 

জ্মাবাইল জ্ফান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জ্েল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ্ াগোদনর 

তামরখ ও জ্মিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জ্েড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জ্েমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জ্েদড 

মসদলকশন জ্েড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জ্েড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

3৩ 2016202522 

সুব্রত নার্ 

প্রিান মশক্ষক 

জ্ফনী 

02/12/1968 

জ্ফনী সরকামর বামলকা উচ্চ মবদ্যালয়, 

জ্ফনী সের, জ্ফনী 

প্রিান মশক্ষক 

30/12/2010 

01816645557 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1984 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1986 

মব.এ.(সম্মান) - মিতীয় - 1989 

এম. এ. - মিতীয় - 1990 

মব.এড. - প্রর্ম - 1996 

এম. এড. - 2.57 - 2004 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 0১/0২/2005 

30 

30/12/2010 

প্রিান মশক্ষক 

01/02/2015  নাই  

3৪ 2016211051 

মুহাম্মে মসমিকুল ইসলাম 

প্রিান মশক্ষক 

গাইবান্ধা 

01/03/1968 

আঞ্চমলক উপপমরচালদকর কা শালয়, 

রাংপুর 

মবদ্যালয় পমরেশ শক (ভারোঃ) 

01/02/2015 

01716962320 

আমলম - প্রর্ম - 1982 

মব.এ. - মিতীয় - 1986 

এম. এ. - প্রর্ম - 1996 

মব.এড. - মিতীয় - 1994 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 0১/0২/2005 

33 

30/12/2010 

প্রিান মশক্ষক 

01/02/2015  নাই  

3৫ 2016202192 

জ্মা. জ্রজুয়ান 

প্রিান মশক্ষক 

জামালপুর 

01/02/1972 

জ্শরপুর সরকামর মভদটামরয়া 

একাদডমী, জ্শরপুর সের, জ্শরপুর 

প্রিান মশক্ষক 

11/10/2017 

01718194144 

োমখল - প্রর্ম - 1986 

আমলম - প্রর্ম - 1988 

মব.এ. - মিতীয় - 1993 

এম. এ. - প্রর্ম - 1998 

মব.এড. - প্রর্ম - 1999 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 0১/0২/2005 

34 

30/12/2010 

প্রিান মশক্ষক 

01/02/2015  নাই  

৩৬ 2016201119 

জ্মাোঃ আমরফুল ইসলাম 

প্রিান মশক্ষক 

খুলনা 

27/07/1969 

ঢাকা কদলমজদয়ট স্কুল, ঢাকা 

মহানগরী, ঢাকা 

প্রিান মশক্ষক 

21/06/2014 

01721760557 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1984 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1986 

মব.এ.(সম্মান) - মিতীয় - 1989 

এম. এ. - মিতীয় - 1990 

মব.এড. - প্রর্ম - 1999 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 0১/0২/2005 

36 

30/12/2010 

প্রিান মশক্ষক 

01/02/2015  নাই  

 

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত প্রিান মশক্ষকদের জ্জযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সফটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
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ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জ্জলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ্ াগোদনর তামরখ 

জ্মাবাইল জ্ফান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জ্েল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ্ াগোদনর 

তামরখ ও জ্মিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জ্েড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জ্েমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জ্েদড 

মসদলকশন জ্েড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জ্েড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

৩৭ 2017212839 

জ্মাোঃ লুৎফর রহমান 

প্রিান মশক্ষক 

রাজশাহী 

05/08/1969 

আঞ্চমলক উপপমরচালদকর কা শালয়, 

রাজশাহী 

মবদ্যালয় পমরেশ শক (ভারোঃ) 

26/05/2018 

01718056548 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1984 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1987 

মব.এসমস.(সম্মান) - মিতীয় - 1990 

এম.এসমস. - মিতীয় - 1991 

মব.এড. - প্রর্ম - 2000 

এম. এড. - প্রর্ম - 2010 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 0১/0২/2005 

37 

30/12/2010 

প্রিান মশক্ষক 

01/02/2015  নাই  

৩৮ 2016202608 

মুহাম্মে নুরুল ইসলাম 

প্রিান মশক্ষক 

বমরশাল 

01/01/1977 

ইউনাইদটড ইসলামময়া সরকামর উচ্চ 

মবদ্যালয়, মাোরীপুর সের, 

মাোরীপুর 

প্রিান মশক্ষক 

05/01/2013 

01712861594 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1991 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1993 

মব.কম. - মিতীয় - 1995 

এম.কম. - মিতীয় - 2000 

মব.এড. - মিতীয় - 2000 

 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 0১/0২/2005 

39 

30/12/2010 

প্রিান মশক্ষক 

01/02/2015  নাই  

৩৯ 2016200729 

জ্মাোঃ আমমনুল ইসলাম টুকু 

প্রিান মশক্ষক 

খুলনা 

15/02/1973 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

ঢাকা 

সহকারী পমরচালক (ভারোঃ) 

24/07/2018 

01712584669 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1987 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1989 

মব.এ. - মিতীয় - 1991 

এম. এ. - মিতীয় - 1993 

মব.এড. - মিতীয় - 1994 

এম. এড. - প্রর্ম - 1997 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 0১/0২/2005 

40 

30/12/2010 

প্রিান মশক্ষক 

01/02/2015  নাই  

4০ 2016201970 

জ্গৌতম চন্দ্র মমত্র 

প্রিান মশক্ষক 

নরমসাংেী 

01/02/1973 

জ্জলা মশক্ষা অমফস, ব্রাহ্মণবামড়য়া 

জ্জলা মশক্ষা অমফসার 

02/02/2017 

01720426406 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1988 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1990 

মব.কম. - মিতীয় - 1992 

এম. এ. - মিতীয় - 2007 

মব.এড. - মিতীয় - 1999 

এম. এড. - মিতীয় - 2008 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ হয় 

নাই 

না 07/11/2010 

1 

07/11/2010 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত প্রিান মশক্ষকদের জ্জযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সফটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
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ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জ্জলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ্ াগোদনর তামরখ 

জ্মাবাইল জ্ফান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জ্েল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ্ াগোদনর 

তামরখ ও জ্মিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জ্েড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জ্েমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জ্েদড 

মসদলকশন জ্েড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জ্েড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

4১ 2016205719 

রাম জ্মাহন জ্সন 

প্রিান মশক্ষক 

কক্সবাজার 

31/08/1971 

কক্সবাজার সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, 

কক্সবাজার সের, কক্সবাজার 

প্রিান মশক্ষক 

31/07/2011 

01777155152 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1987 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1989 

মব.এসমস.(সম্মান) - মিতীয় - 1992 

এম.এসমস. - মিতীয় - 1994 

মব.এড. - মিতীয় - 2005 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ হয় 

নাই 

না 07/11/2010 

2 

07/11/2010 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  

৪২ 2016205924 

উত্তম কুমার সাহা 

প্রিান মশক্ষক 

চাঁেপুর 

10/01/1970 

লক্ষ্মীপুর আেশ শ সামাে সরকামর উচ্চ 

মবদ্যালয়, লক্ষ্মীপুর সের, লক্ষ্মীপুর 

প্রিান মশক্ষক 

29/05/2019 

01859565667 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1985 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1987 

মব.এ. - মিতীয় - 1991 

এম.এস.এস. - মিতীয় - 1993 

মব.এড. - প্রর্ম - 2005 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 11/11/2010 

3 

11/11/2010 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  

4৩ 2016201874 

উত্তম খীসা 

প্রিান মশক্ষক 

খাগড়ােমড় 

15/04/1973 

জ্জলা মশক্ষা অমফস, রাঙ্গামাটি 

জ্জলা মশক্ষা অমফসার 

10/07/2017 

01744641843 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1989 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1991 

মব.মব.এ. - তৃতীয় - 1996 

এম.মব.এ. - মিতীয় - 1997 

মব.এড. - প্রর্ম - 2005 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 07/11/2010 

4 

07/11/2010 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  

4৪ 2016209833 

জ্মাোঃ শাহীন আকতার 

প্রিান মশক্ষক 

মেনাজপুর 

05/06/1978 

জ্জলা মশক্ষা অমফস, জ্মদহরপুর 

জ্জলা মশক্ষা অমফসার 

03/08/2016 

01725021999 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1994 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1996 

মব.এ. - মিতীয় - 1998 

এম.এস.এস. - মিতীয় - 2001 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ হয় 

নাই 

না 07/11/2010 

5 

07/11/2010 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  

 

 

 

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত প্রিান মশক্ষকদের জ্জযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সফটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
 

12  ( 19 ) 
 

 

মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:42:02 
 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জ্জলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ্ াগোদনর তামরখ 

জ্মাবাইল জ্ফান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জ্েল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ্ াগোদনর 

তামরখ ও জ্মিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জ্েড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জ্েমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জ্েদড 

মসদলকশন জ্েড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জ্েড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

৪৫ 2016211468 

এস.এম.আব্দুল্লাহ আল মামুন 

প্রিান মশক্ষক 

সাতক্ষীরা 

16/06/1975 

জ্জলা মশক্ষা অমফস, সাতক্ষীরা 

জ্জলা মশক্ষা অমফসার 

18/02/2018 

01715218227 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1991 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1993 

মব.এ. - মিতীয় - 1996 

এম.এস.এস. - মিতীয় - 1998 

মব.এড. - মিতীয় - 1999 

এম. এড. - 4.05 - 2001 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

3 

05/07/2012 

প্রিান মশক্ষক 

01/02/2015  নাই  

46 2016200449 

জ্মাোঃ ফমরদুল ইসলাম 

প্রিান মশক্ষক 

ফমরেপুর 

03/06/1969 

জ্জলা মশক্ষা অমফস, মামনকগঞ্জ 

জ্জলা মশক্ষা অমফসার 

02/07/2017 

01816913578 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1984 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1986 

মব.এ. - মিতীয় - 1988 

এম.এস.এস. - মিতীয় - 1994 

মডপ. ইন এড. - মিতীয় - 1991 

এম. এড. - মিতীয় - 1992 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 0১/0২/2005 

17 

05/07/2012 

প্রিান মশক্ষক 

01/02/2015  নাই  

৪৭ 2016205603 

জ্মাোঃ আবুল কালাম আজাে 

প্রিান মশক্ষক 

গাইবান্ধা 

12/12/1967 

জ্জলা মশক্ষা অমফস, লালমমনরহাট 

জ্জলা মশক্ষা অমফসার 

18/04/2019 

01716386096 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1983 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1985 

মব.এ.(সম্মান) - মিতীয় - 1988 

এম. এ. - মিতীয় - 1989 

মব.এড. - প্রর্ম - 2000 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 0১/0২/2005 

20 

05/07/2012 

প্রিান মশক্ষক 

01/02/2015  নাই  

৪৮ 2016202805 

জ্মা. তাজুল ইসলাম 

প্রিান মশক্ষক 

কুমমল্লা 

15/11/1967 

গভন শদমে ল্যাবদরটমর হাই স্কুল, সের 

েমক্ষণ, কুমমল্লা 

প্রিান মশক্ষক 

14/09/2017 

01817128435 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1983 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1985 

মব.এ. - মিতীয় - 1987 

এম. এ. - মিতীয় - 1993 

মব.এড. - প্রর্ম - 1990 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 0১/0২/2005 

24 

05/07/2012 

প্রিান মশক্ষক 

0১/0২/20১5  নাই  

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত প্রিান মশক্ষকদের জ্জযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সফটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
 

13  ( 19 ) 
 

 

মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:42:02 
 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জ্জলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ্ াগোদনর তামরখ 

জ্মাবাইল জ্ফান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জ্েল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ্ াগোদনর 

তামরখ ও জ্মিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জ্েড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জ্েমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জ্েদড 

মসদলকশন জ্েড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জ্েড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

৪৯ 2016203433 

জ্মাোঃ জাদয়দুর রহমান 

প্রিান মশক্ষক 

কুমিয়া 

01/09/1975 

জ্জলা মশক্ষা অমফস, কুমিয়া 

জ্জলা মশক্ষা অমফসার 

22/06/2017 

01716472547 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1991 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1993 

মব.এসমস. - মিতীয় - 1996 

এম.এসমস. - মিতীয় - 1998 

মব.এড. - প্রর্ম - 2000 

এম. এড. - প্রর্ম - 2008 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 0১/0২/2005 

35 

05/07/2012 

প্রিান মশক্ষক 

01/02/2015  নাই  

৫০ 2016202499 

মুহাম্মে ফমরদুল আলম জ্হাসাইনী 

প্রিান মশক্ষক 

চট্টোম 

26/02/1971 

নামসরাবাে সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, 

চট্টোম মহানগরী, চট্টোম 

প্রিান মশক্ষক 

16/07/2015 

01819627823 

োমখল - মিতীয় - 1985 

আমলম - মিতীয় - 1987 

মব.এ.(সম্মান) - মিতীয় - 1990 

এম. এ. - মিতীয় - 1991 

মব.এড. - মিতীয় - 1999 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 0১/0২/2005 

31 

06/07/2014 

প্রিান মশক্ষক 

01/02/2015  নাই  

5১ 2016202380 

শাংকর কুমার পাল 

প্রিান মশক্ষক 

বমরশাল 

10/10/1960 

জ্ভালা সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, জ্ভালা 

সের, জ্ভালা 

প্রিান মশক্ষক 

07/09/2016 

01719847390 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1975 

এইচ.এস.মস. - তৃতীয় - 1977 

মব.এসমস. - মিতীয় - 1079 

মব.এড. - প্রর্ম - 1984 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

170 

08/08/2014 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  

5২ 2016207925 

মমন জ্মাহন মবশ্বাস 

প্রিান মশক্ষক 

মাগুরা 

01/08/1961 

ফমরেপুর মজলা স্কুল, ফমরেপুর সের, 

ফমরেপুর 

প্রিান মশক্ষক 

22/03/2017 

01718773321 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1977 

এইচ.এস.মস. - তৃতীয় - 1979 

মব.এসমস. - তৃতীয় - 1981 

এম. এ. - তৃতীয় - 1991 

মব.এড. - মিতীয় - 1985 

এম. এড. - মিতীয় - 1986 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

199 

08/08/2014 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত প্রিান মশক্ষকদের জ্জযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সফটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
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মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:42:02 
 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জ্জলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ্ াগোদনর তামরখ 

জ্মাবাইল জ্ফান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জ্েল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ্ াগোদনর 

তামরখ ও জ্মিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জ্েড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জ্েমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জ্েদড 

মসদলকশন জ্েড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জ্েড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

5৩ 2016202651 

জ্মা. ইনোন আলী 

প্রিান মশক্ষক 

টাঙ্গাইল 

03/01/1961 

শহীে জ্শখ রাদসল সরকামর উচ্চ 

মবদ্যালয়, ঢাকা মহানগরী, ঢাকা 

প্রিান মশক্ষক 

09/05/2018 

01552307272 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1976 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1978 

মব.এসমস. - মিতীয় - 1980 

এম. এ. - 3.90 - 2005 

মব.এড. - প্রর্ম - 1983 

এম. এড. - প্রর্ম - 1995 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

211 

08/08/2014 

প্রিান মশক্ষক 

  আদে  

5৪ 2016207767 

অমনল কৃষ্ণ মজুমোর 

প্রিান মশক্ষক 

বাদগরহাট 

01/02/1961 

জ্জলা মশক্ষা অমফস, মসদলট 

জ্জলা মশক্ষা অমফসার 

22/01/2017 

01715172919 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1976 

এইচ.এস.মস. - তৃতীয় - 1978 

মব.এসমস. - তৃতীয় - 1980 

এম. এ. - মিতীয় - 1998 

মব.এড. - মিতীয় - 1996 

এম. এড. - 3.46 - 2008 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

256 

08/08/2014 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  

5৫ 2016111935 

জ্মাোঃ আমজাে জ্হাদসন 

প্রিান মশক্ষক 

নাদটার 

10/06/1961 

নাদটার সরকামর বালক উচ্চ 

মবদ্যালয়, নাদটার সের, নাদটার 

প্রিান মশক্ষক 

04/10/2017 

01718880491 

এস.এস.মস. - তৃতীয় - 1976 

এইচ.এস.মস. - তৃতীয় - 1979 

মব.এ. - তৃতীয় - 1981 

মব.মপ.এড. - মিতীয় - 1984 

 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

266 

08/08/2014 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  

5৬ 2016711104 

মনমখল রঞ্জন চক্রবত্তী 

প্রিান মশক্ষক 

মঝনাইেহ 

09/10/1961 

জ্জলা মশক্ষা অমফস, চুয়াডাঙ্গা 

জ্জলা মশক্ষা অমফসার 

06/12/2017 

01726938362 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1977 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1979 

মব.এসমস. - মিতীয় - 1981 

মব.এড. - মিতীয় - 1984 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

267 

08/08/2014 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত প্রিান মশক্ষকদের জ্জযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সফটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
 

15  ( 19 ) 
 

 

মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:42:02 
 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জ্জলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ্ াগোদনর তামরখ 

জ্মাবাইল জ্ফান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জ্েল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ্ াগোদনর 

তামরখ ও জ্মিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জ্েড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জ্েমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জ্েদড 

মসদলকশন জ্েড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জ্েড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

5৭ 2016212305 

জামকরুল হক 

প্রিান মশক্ষক 

জ্ভালা 

01/02/1961 

জ্জলা মশক্ষা অমফস, জ্ভালা 

জ্জলা মশক্ষা অমফসার 

06/08/2017 

01717440583 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1976 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1979 

মব.এসমস. - মিতীয় - 1982 

এম. এ. - মিতীয় - 1997 

মব.এড. - মিতীয় - 1986 

এম. এড. - প্রর্ম - 1993 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

276 

08/08/2014 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  

5৮ 2016111930 

জ্মাোঃ সসয়ে উমিন 

প্রিান মশক্ষক 

নরমসাংেী 

15/10/1960 

জ্জলা মশক্ষা অমফস, নরমসাংেী 

জ্জলা মশক্ষা অমফসার 

17/02/2019 

01911156345 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1976 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1978 

মব.এসমস. - তৃতীয় - 1980 

মব.এড. - উোঃ মিতীয় - 1983 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

283 

08/08/2014 

জ্জলা মশক্ষা অমফসার 

  নাই  

৫৯ 2016203871 

মবশ্বনার্ সাহা 

প্রিান মশক্ষক 

ঢাকা 

10/10/1961 

বমরশাল মজলা স্কুল, বমরশাল সের, 

বমরশাল 

প্রিান মশক্ষক 

17/04/2019 

01714082263 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1976 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1978 

মব.এসমস. - তৃতীয় - 1981 

এম.এসমস. - মিতীয় - 1983 

 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

304 

08/08/2014 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  

6০ 2016701925 

মনরঞ্জন কুমার মন্ডল 

প্রিান মশক্ষক 

নাদটার 

10/10/1960 

নওগাঁ সরকামর বামলকা উচ্চ 

মবদ্যালয়, নওগাঁ সের, নওগাঁ 

প্রিান মশক্ষক 

14/07/2014 

01715153291 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1975 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1977 

মব.এ. - তৃতীয় - 1980 

মব.এড. - মিতীয় - 1983 

 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

352 

08/08/2014 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  

 

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত প্রিান মশক্ষকদের জ্জযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সফটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
 

16  ( 19 ) 
 

 

মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:42:02 
 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জ্জলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ্ াগোদনর তামরখ 

জ্মাবাইল জ্ফান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জ্েল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ্ াগোদনর 

তামরখ ও জ্মিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জ্েড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জ্েমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জ্েদড 

মসদলকশন জ্েড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জ্েড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

৬১ 2016702968 

েীপক রঞ্জন মবশ্বাস 

প্রিান মশক্ষক 

বাদগরহাট 

25/02/1961 

বাদগরহাট সরকামর বামলকা উচ্চ 

মবদ্যালয়, বাদগরহাট সের, বাদগরহাট 

প্রিান মশক্ষক 

06/01/2016 

01715072405 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1977 

এইচ.এস.মস. - তৃতীয় - 1979 

মব.এ. - তৃতীয় - 1981 

মব.মপ.এড. - মিতীয় - 1984 

 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2014 

67 

08/08/2014 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  

৬২ 2016202455 

জ্মাহাোঃ আব্দুল লমতফ 

প্রিান মশক্ষক 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

30/11/1960 

জ্জলা মশক্ষা অমফস, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

জ্জলা মশক্ষা অমফসার 

09/07/2017 

01719423543 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1975 

এইচ.এস.মস. - তৃতীয় - 1978 

মব.এসমস. - তৃতীয় - 1980 

মব.এড. - মিতীয় - 1983 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

18 

10/06/2015 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  

৬৩ 2017212864 

নূর জ্মাহাম্মে 

প্রিান মশক্ষক 

লক্ষ্মীপুর 

01/03/1968 

র্ানমচ সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, 

র্ানমচ, বান্দরবান 

প্রিান মশক্ষক 

15/01/1994 

01553241758 

োমখল - মিতীয় - 1982 

আমলম - মিতীয় - 1984 

মব.এ. - তৃতীয় - 1989 

এম. এ. - 3.66 - 2011 

মব.এড. - মিতীয় - 1998 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ হয় 

নাই 

না 27/12/2015 

1 

27/12/2015 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  

৬৪ 2018215188 

জ্মাহাম্মে আবুল জ্হাসাইন মসরাজী 

প্রিান মশক্ষক 

কক্সবাজার 

12/02/1967 

উমখয়া বহুমুখী উচ্চ মবদ্যালয়, উমখয়া, 

কক্সবাজার 

প্রিান মশক্ষক 

25/02/2016 

01715694566 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1982 

এইচ.এস.মস. - তৃতীয় - 1984 

মব.এ. - মিতীয় - 1987 

এম.এস.এস. - মিতীয় - 1994 

মব.এড. - মিতীয় - 1995 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ হয় 

নাই 

না 25/02/2016 

1 

25/02/2016 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  

৬৫ 2017213992 

আনন্দ কুমার োস 

প্রিান মশক্ষক 

টাঙ্গাইল 

22/07/1971 

জামতর মপতা বঙ্গবন্ধু সরকামর হাই 

স্কুল, কামলয়াককর, গাজীপুর 

প্রিান মশক্ষক 

01/08/2001 

01711228158 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1986 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1988 

মব.এসমস.(সম্মান) - প্রর্ম - 1992 

এম.এসমস. - মিতীয় - 1993 

মব.এড. - মিতীয় - 2002 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ হয় 

নাই 

না 25/02/2016 

1 

25/02/2016 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত প্রিান মশক্ষকদের জ্জযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সফটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
 

17  ( 19 ) 
 

 

মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:42:02 
 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জ্জলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ্ াগোদনর তামরখ 

জ্মাবাইল জ্ফান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জ্েল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ্ াগোদনর 

তামরখ ও জ্মিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জ্েড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জ্েমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জ্েদড 

মসদলকশন জ্েড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জ্েড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

৬৬ 2018214693 

জ্মাোঃ মকবুল জ্হাদসন 

প্রিান মশক্ষক 

মঝনাইেহ 

01/11/1971 

সরকামর নলডাঙ্গাভষন পাইলট 

মাধ্যমমক মবদ্যালয়, কালীগঞ্জ, 

মঝনাইেহ 

প্রিান মশক্ষক 

25/02/2016 

01728237358 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1988 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1990 

মব.কম. - মিতীয় - 1993 

এম.কম. - মিতীয় - 1997 

মব.এড. - মিতীয় - 2000 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ হয় 

নাই 

না 25/02/2016 

1 

25/02/2016 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  

৬৭ 2016204506 

জ্মাোঃ আলী নুর 

প্রিান মশক্ষক 

বগুড়া 

01/11/1960 

গাবতলী সরকামর বামলকা উচ্চ 

মবদ্যালয়, গাবতলী, বগুড়া 

প্রিান মশক্ষক 

15/07/2017 

01726725414 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1976 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1978 

মব.এসমস. - তৃতীয় - 1980 

মব.এড. - মিতীয় - 1984 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

333 

24/04/2016 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  

6৮ 2016208978 

জগেীশ চন্দ্র জ্েব নার্ 

প্রিান মশক্ষক 

হমবগঞ্জ 

10/10/1960 

জ্গামবন্দপুর সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, 

মািবপুর, হমবগঞ্জ 

প্রিান মশক্ষক 

23/04/2019 

01717972303 

এস.এস.মস. - তৃতীয় - 1976 

এইচ.এস.মস. - তৃতীয় - 1979 

মব.এ. - তৃতীয় - 1982 

এম. এ. - মিতীয় - 2002 

মব.এড. - প্রর্ম - 1984 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

366 

24/04/2016 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  

6৯ 2016202367 

জ্মাোঃ জ্মাস্তামফজুর রহমান 

প্রিান মশক্ষক 

চট্টোম 

01/02/1961 

মসটি সরকামর বামলকা উচ্চ মবদ্যালয়, 

চট্টোম মহানগরী, চট্টোম 

প্রিান মশক্ষক 

11/07/2017 

01811192224 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1977 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1979 

মব.এসমস. - তৃতীয় - 1981 

মব.এড. - মিতীয় - 1983 

এম. এড. - মিতীয় - 1990 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

389 

24/04/2016 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  

 

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত প্রিান মশক্ষকদের জ্জযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সফটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
 

18  ( 19 ) 
 

 

মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:42:02 
 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জ্জলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ্ াগোদনর তামরখ 

জ্মাবাইল জ্ফান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জ্েল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ্ াগোদনর 

তামরখ ও জ্মিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জ্েড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জ্েমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জ্েদড 

মসদলকশন জ্েড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জ্েড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

৭০ 2016701744 

রনমজৎ কুমার মজুমোর 

প্রিান মশক্ষক 

জ্গাপালগঞ্জ 

01/02/1962 

জ্জলা মশক্ষা অমফস, মাগুরা 

জ্জলা মশক্ষা অমফসার 

25/01/2017 

01772833788 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1976 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1979 

মব.এসমস. - মিতীয় - 1981 

এম. এ. - মিতীয় - 1994 

মব.এড. - মিতীয় - 1984 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

404 

24/04/2016 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  

৭১ 2016207235 

জ্মাোঃ হামমদুর রহমান 

প্রিান মশক্ষক 

পঞ্চগড় 

01/01/1962 

জ্ডামার সরকামর বামলকা উচ্চ 

মবদ্যালয়, জ্ডামার, নীলফামারী 

প্রিান মশক্ষক 

25/04/2016 

01712337427 

এস.এস.মস. - তৃতীয় - 1977 

এইচ.এস.মস. - তৃতীয় - 1979 

মব.এসমস. - মিতীয় - 1981 

এম.এস.এস. - মিতীয় - 2001 

মব.এড. - মিতীয় - 1985 

এম. এড. - প্রর্ম - 1994 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

436 

24/04/2016 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  

৭২ 2016205385 

জ্মাোঃ বহুলুল আলম 

প্রিান মশক্ষক 

লালমমনরহাট 

10/10/1961 

তুষভান্ডার নেরউমিন সরকামর 

বামলকা উচ্চ মবদ্যালয়, কালীগঞ্জ, 

লালমমনরহাট 

প্রিান মশক্ষক 

23/02/2015 

01718783355 

এস.এস.মস. - তৃতীয় - 1976 

এইচ.এস.মস. - তৃতীয় - 1978 

মব.এসমস. - তৃতীয় - 1981 

মব.এড. - মিতীয় - 1986 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

443 

24/04/2016 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  

৭৩ 2016508146 

জ্মাোঃ মগয়াসউমিন পাটওয়ারী 

প্রিান মশক্ষক 

চাঁেপুর 

07/06/1963 

জ্জলা মশক্ষা অমফস, জ্নায়াখালী 

জ্জলা মশক্ষা অমফসার 

09/07/2017 

01752497787 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1978 

এইচ.এস.মস. - তৃতীয় - 1981 

মব.এসমস. - তৃতীয় - 1983 

এম. এ. - মিতীয় - 2000 

মব.এড. - প্রর্ম - 1987 

এম. এড. - প্রর্ম - 1994 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

466 

23/10/2016 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত প্রিান মশক্ষকদের জ্জযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সফটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
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মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:42:02 
 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জ্জলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ্ াগোদনর তামরখ 

জ্মাবাইল জ্ফান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জ্েল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ্ াগোদনর 

তামরখ ও জ্মিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জ্েড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জ্েমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জ্েদড 

মসদলকশন জ্েড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জ্েড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

৭৪ 2016110159 

জ্মাহাম্মে আবু ইউসুফ 

প্রিান মশক্ষক 

কক্সবাজার 

10/04/1961 

চট্টোম সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, 

চট্টোম মহানগরী, চট্টোম 

প্রিান মশক্ষক 

06/07/2017 

01843353723 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1977 

এইচ.এস.মস. - তৃতীয় - 1979 

মব.এ. - তৃতীয় - 1982 

মব.এড. - মিতীয় - 1987 

এম. এড. - মিতীয় - 2004 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ হয় 

নাই 

না 08/08/2011 

476 

23/10/2016 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  

7৫ 2016706145 

রদনন্দ্র নার্ রায় 

প্রিান মশক্ষক 

ঢাকা 

01/05/1963 

পাটোম অনার্বন্ধু সরকামর উচ্চ 

মবদ্যালয়, হমররামপুর, মামনকগঞ্জ 

প্রিান মশক্ষক 

07/12/2017 

01725076680 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1979 

এইচ.এস.মস. - তৃতীয় - 1981 

মব.এ. - তৃতীয় - 1986 

মব.এড. - মিতীয় - 1988 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

491 

23/10/2016 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  

৭৬ 2016500262 

জ্মাোঃ আব্দুল জ্হমলম ফমকর 

প্রিান মশক্ষক 

ময়মনমসাংহ 

29/01/1961 

জ্জলা মশক্ষা অমফস, জামালপুর 

জ্জলা মশক্ষা অমফসার 

15/11/2018 

01712644261 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1977 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1980 

মব.এসমস. - তৃতীয় - 1982 

মব.এড. - মিতীয় - 1987 

এম. এড. - মিতীয় - 1999 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ হয় 

নাই 

না 08/08/2011 

461 

24/06/2017 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত প্রিান মশমক্ষকাদের জ্জযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সফটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
 

1  ( 16 ) 
 

 

মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:28:02 
 

 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জ্জলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ্ াগোদনর তামরখ 

জ্মাবাইল জ্ফান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জ্েল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ্ াগোদনর 

তামরখ ও জ্মিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জ্েড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জ্েমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জ্েদড 

মসদলকশন জ্েড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জ্েড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

1 2017212722 

ড. শরমমন জ্ফরদেৌস জ্চৌধুরী 

প্রিান মশমক্ষকা 

মসরাজগঞ্জ 

01/02/1966 

আঞ্চমলক উপপমরচালদকর কা শালয়, 

রাজশাহী 

উপপমরচালক (ভারঃ) 

24/02/2019 

01711187322 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1980 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1982 

মব.এসমস.(সম্মান) - মিতীয় - 1985 

এম.এসমস. - মিতীয় - 1986 

মব.এড. - প্রর্ম - 1993 

মপ.এইচমড. - প্রর্ম - 2008 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 15/07/1998 

1 

15/07/1998 

প্রিান মশমক্ষকা 

15/07/2008 15/12/2015 নাই  

2 2016306027 

মবলমকস জ্বগম 

প্রিান মশমক্ষকা 

টাঙ্গাইল 

31/07/1964 

জয়পুরহাট সরকামর বামলকা উচ্চ 

মবদ্যালয়, জয়পুরহাট সের, 

জয়পুরহাট 

প্রিান মশমক্ষকা 

10/12/2016 

01717233411 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1980 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1982 

মব.এ. - মিতীয় - 1984 

এম. এ. - মিতীয় - 1986 

মব.এড. - মিতীয় - 1986 

এম. এড. - প্রর্ম - 2004 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 21/07/1998 

2 

21/07/1998 

প্রিান মশমক্ষকা 

21/07/2008 15/12/2015 নাই  

3 2016200165 

জ্মাসাঃ জ্রদবকা সুলতানা 

প্রিান মশমক্ষকা 

রাজশাহী 

01/07/1967 

জ্তজগাঁও সরকামর বামলকা উচ্চ 

মবদ্যালয়, ঢাকা মহানগরী, ঢাকা 

প্রিান মশমক্ষকা 

02/07/2017 

01711588850 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1982 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1984 

মব.এসমস. - মিতীয় - 1986 

এম. এ. - প্রর্ম - 2008 

মব.এড. - প্রর্ম - 1990 

এম. এড. - প্রর্ম - 1991 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 15/07/1998 

5 

15/07/1998 

প্রিান মশক্ষক 

15/07/2008 15/12/2015 নাই  

4 2016202250 

শমফকা বানু 

প্রিান মশমক্ষকা 

নারায়ণগঞ্জ 

08/01/1964 

মমজো সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, 

গাজীপুর সের, গাজীপুর 

প্রিান মশমক্ষকা 

26/07/2015 

01819872963 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1980 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1983 

মব.এসমস.(সম্মান) - তৃতীয় - 1985 

এম.এসমস. - মিতীয় - 1987 

মব.এড. - মিতীয় - 1993 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ হয় 

নাই 

না 26/07/1998 

7 

26/07/1998 

প্রিান মশমক্ষকা 

  আদে  

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত প্রিান মশমক্ষকাদের জ্জযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সফটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
 

2  ( 16 ) 
 

 

মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:28:02 
 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জ্জলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ্ াগোদনর তামরখ 

জ্মাবাইল জ্ফান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জ্েল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ্ াগোদনর 

তামরখ ও জ্মিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জ্েড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জ্েমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জ্েদড 

মসদলকশন জ্েড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জ্েড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

5 2016303691 

জ্তৌমহে আরা 

প্রিান মশমক্ষকা 

মসরাজগঞ্জ 

05/05/1964 

সরকামর মপ.এন গাল শস হাই স্কুল, 

রাজশাহী, রাজশাহী মহানগরী, 

রাজশাহী 

প্রিান মশমক্ষকা 

17/04/2019 

01711317282 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1980 

এইচ.এস.মস. - উচ্চতর মিতীয় - 1982 

মব.এ.(সম্মান) - মিতীয় - 1985 

এম. এ. - মিতীয় - 1986 

মব.এড. - প্রর্ম জ্েমণ ৩য় স্থান - 1991 

এম. এড. - প্রর্ম জ্েমণ ৬ষ্ঠ স্থান - 1993 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 20/07/1998 

8 

20/07/1998 

প্রিান মশমক্ষকা 

20/07/2008 15/12/2015 নাই  

6 2016311293 

ড. জ্মাসা: নূরজাহান জ্বগম 

প্রিান মশমক্ষকা 

রাজশাহী 

16/10/1966 

রাজশাহী কদলমজদয়ট স্কুল, রাজশাহী 

মহানগরী, রাজশাহী 

প্রিান মশক্ষক 

06/11/2007 

01715844278 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1982 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1984 

মব.এ.(সম্মান) - মিতীয় - 1987 

এম. এ. - মিতীয় - 1988 

মব.এড. - মিতীয় - 1993 

এম. এড. - মিতীয় - 1994 

মপ.এইচমড. - এযাওয়াদডড - 2008 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 15/07/1998 

9 

15/07/1998 

প্রিান মশমক্ষকা 

15/07/2008 15/12/2015 নাই  

7 2016307108 

সাহানা বানু 

প্রিান মশক্ষক 

গাইবান্ধা 

06/09/1964 

গাইবান্ধা সরকামর উচ্চ বালক 

মবদ্যালয়, গাইবান্ধা সের, গাইবান্ধা 

প্রিান মশক্ষক 

30/10/2001 

01712085531 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1979 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1981 

মব.এস.এস.(সম্মান) - মিতীয় - 1984 

এম.এস.এস. - মিতীয় - 1985 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 27/07/1998 

11 

27/07/1998 

প্রিান মশক্ষক 

27/07/2008 15/12/2015 নাই  

8 2016212116 

মনভা রাণী পাঠক 

প্রিান মশক্ষক 

নড়াইল 

12/05/1962 

আঞ্চমলক উপপমরচালদকর কা শালয়, 

খুলনা 

উপপমরচালক (ভারঃ) 

19/02/2018 

01712141429 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1978 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1980 

মব.এসমস.(সম্মান) - মিতীয় - 1983 

এম.এসমস. - প্রর্ম - 1984 

মব.এড. - প্রর্ম - 1995 

এম. এড. - প্রর্ম - 2004 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 22/07/1998 

13 

22/07/1998 

প্রিান মশক্ষক 

22/07/2008 15/12/2015 নাই  

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত প্রিান মশমক্ষকাদের জ্জযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সফটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
 

3  ( 16 ) 
 

 

মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:28:02 
 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জ্জলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ্ াগোদনর তামরখ 

জ্মাবাইল জ্ফান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জ্েল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ্ াগোদনর 

তামরখ ও জ্মিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জ্েড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জ্েমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জ্েদড 

মসদলকশন জ্েড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জ্েড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

9 2016306153 

হাসমত জাহান 

প্রিান মশমক্ষকা 

চট্টোম 

04/11/1963 

চট্টোম সরকামর বামলকা উচ্চ 

মবদ্যালয়, চট্টোম মহানগরী, চট্টোম 

প্রিান মশমক্ষকা 

12/08/2018 

01718465893 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1978 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1980 

মব.এস.এস.(সম্মান) - মিতীয় - 1983 

এম.এস.এস. - মিতীয় - 1984 

মব.এড. - প্রর্ম - 1988 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 26/07/1998 

16 

26/07/1998 

প্রিান মশমক্ষকা 

26/07/2008 15/12/2015 আদে  

10 2016203739 

সসয়ো মজন্নাতুন নূর 

প্রিান মশক্ষক 

ঢাকা 

10/10/1965 

জ্শদরবাাংলা নগর সরকামর বামলকা 

উচ্চ মবদ্যালয়, ঢাকা মহানগরী, ঢাকা 

প্রিান মশক্ষক 

23/01/2016 

01819017544 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1981 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1983 

মব.এসমস. - মিতীয় - 1985 

এম. এ. - মিতীয় - 1988 

মডপ. ইন এড. - প্রর্ম - 1987 

এম. এড. - প্রর্ম - 1988 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 18/07/1998 

17 

18/07/1998 

প্রিান মশক্ষক 

18/07/2008 15/12/2015 নাই  

11 2016300004 

ওবায়ো বানু 

প্রিান মশক্ষক 

নড়াইল 

12/10/1965 

টিকাটুমল কামরুদন্নো সরকামর 

বামলকা উচ্চ মবদ্যালয়, ঢাকা 

মহানগরী, ঢাকা 

প্রিান মশক্ষক 

16/08/2007 

01552430388 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1980 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1982 

মব.এসমস. - মিতীয় - 1984 

এম.এসমস. - প্রর্ম - 1986 

মব.এড. - মিতীয় - 1991 

এম. এড. - প্রর্ম - 1998 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 20/07/1998 

18 

20/07/1998 

প্রিান মশক্ষক 

20/07/2008 15/12/2015 নাই  

12 2016209834 

পারভীন ফমজলা 

প্রিান মশক্ষক 

মামনকগঞ্জ 

15/10/1964 

ভাষানদটক সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, 

ঢাকা মহানগরী, ঢাকা 

প্রিান মশক্ষক 

11/07/2016 

01712637960 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1979 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1981 

মব.এসমস.(সম্মান) - মিতীয় - 1984 

এম.এসমস. - মিতীয় - 1985 

মব.এড. - প্রর্ম - 1995 

এম. এড. - প্রর্ম - 1997 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 19/07/1998 

19 

19/07/1998 

প্রিান মশক্ষক 

19/07/2008 15/12/2015 আদে  

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত প্রিান মশমক্ষকাদের জ্জযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সফটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
 

4  ( 16 ) 
 

 

মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:28:02 
 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জ্জলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ্ াগোদনর তামরখ 

জ্মাবাইল জ্ফান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জ্েল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ্ াগোদনর 

তামরখ ও জ্মিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জ্েড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জ্েমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জ্েদড 

মসদলকশন জ্েড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জ্েড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

13 2016203138 

নাসমরন সুলতানা 

প্রিান মশক্ষক 

নীলফামারী 

01/01/1966 

মমরপুর সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, ঢাকা 

মহানগরী, ঢাকা 

প্রিান মশক্ষক 

02/07/2017 

01918587902 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1981 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1983 

মব.এ.(সম্মান) - মিতীয় - 1986 

এম. এ. - মিতীয় - 1987 

মব.এড. - প্রর্ম - 1995 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/08/1998 

20 

01/08/1998 

প্রিান মশক্ষক 

01/08/2008 15/12/2015 নাই  

14 2016304017 

জ্মাোঃ সাহারা খানম 

প্রিান মশমক্ষকা 

নাদটার 

05/08/1965 

আঞ্চমলক উপপমরচালদকর কা শালয়, 

ঢাকা 

মবদ্যালয় পমরেশ শক (ভারঃ) 

01/02/2017 

01712769609 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1982 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1984 

মব.এসমস. - মিতীয় - 1986 

এম.এসমস. - মিতীয় - 1990 

মব.এড. - মিতীয় - 1991 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 20/07/1998 

21 

20/07/1998 

প্রিান মশমক্ষকা 

20/07/2008 15/12/2015 নাই  

15 2016303368 

ফারহানা নাজ 

প্রিান মশমক্ষকা 

ফমরেপুর 

24/10/1965 

খুলনা মজলা স্কুল, খুলনা মহানগরী, 

খুলনা 

প্রিান মশক্ষক 

18/04/2019 

01712167018 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1980 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1982 

মব.এ.(সম্মান) - মিতীয় - 1985 

এম. এ. - মিতীয় - 1986 

মব.এড. - প্রর্ম - 1995 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 26/07/1998 

22 

26/07/1998 

প্রিান মশমক্ষকা 

26/07/2008 15/12/2015 নাই  

16 2016300035 

নাজমুন নাহার শাহীন 

প্রিান মশক্ষক 

কুমিয়া 

05/02/1964 

মমতমিল সরকামর বামলকা উচ্চ 

মবদ্যালয়, ঢাকা মহানগরী, ঢাকা 

প্রিান মশক্ষক 

24/01/2016 

01712750393 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1980 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1982 

মব.এসমস. - মিতীয় - 1984 

এম.এসমস. - মিতীয় - 1986 

মব.এড. - প্রর্ম - 1992 

এম. এড. - প্রর্ম - 1997 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 20/07/1998 

23 

20/07/1998 

প্রিান মশমক্ষকা 

20/07/2008 15/12/2015 নাই  

 

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত প্রিান মশমক্ষকাদের জ্জযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সফটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
 

5  ( 16 ) 
 

 

মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:28:02 
 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জ্জলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ্ াগোদনর তামরখ 

জ্মাবাইল জ্ফান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জ্েল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ্ াগোদনর 

তামরখ ও জ্মিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জ্েড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জ্েমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জ্েদড 

মসদলকশন জ্েড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জ্েড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
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17 2016307482 

ফমরো ইয়াসমীন 

প্রিান মশমক্ষকা 

কুমড়োম 

11/02/1963 

রাংপুর সরকামর বামলকা উচ্চ 

মবদ্যালয়, রাংপুর সের, রাংপুর 

প্রিান মশমক্ষকা 

04/08/2013 

01556307729 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1979 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1981 

মব.এ.(সম্মান) - মিতীয় - 1984 

এম. এ. - মিতীয় - 1985 

মব.এড. - প্রর্ম - 1991 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 21/07/1998 

24 

21/07/1998 

প্রিান মশমক্ষকা 

21/07/2008 15/12/2015 নাই  

18 2016302265 

জ্রমজনা আক্তার 

প্রিান মশমক্ষকা 

জ্ফনী 

30/11/1961 

ঢাকা গভ. মুসমলম হাই স্কুল, ঢাকা 

মহানগরী, ঢাকা 

প্রিান মশমক্ষকা 

24/04/2019 

01740804555 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1976 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1978 

মব.এসমস.(সম্মান) - প্রর্ম - 1982 

এম.এসমস. - প্রর্ম - 1983 

মব.এড. - প্রর্ম - 1992 

এম. এড. - প্রর্ম - 1994 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 02/08/1998 

25 

02/08/1998 

প্রিান মশমক্ষকা 

02/08/2008 15/12/2015 নাই  

19 2016206481 

সামবনা ইয়াসমমন 

প্রিান মশক্ষক 

মপদরাজপুর 

18/02/1966 

িানমমি গভ. বদয়জ হাই স্কুল, ঢাকা 

মহানগরী, ঢাকা 

প্রিান মশক্ষক 

19/04/2018 

01717212108 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1980 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1982 

মব.এস.এস.(সম্মান) - মিতীয় - 1986 

এম.এস.এস. - মিতীয় - 1987 

মব.এড. - প্রর্ম - 1995 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 14/07/1998 

26 

14/07/1998 

প্রিান মশক্ষক 

14/07/2008 15/12/2015 নাই  

20 2016301319 

কামরুন নাহার জ্চৌধুরী 

প্রিান মশক্ষক 

জ্মৌলভীবাজার 

14/09/1963 

রূপনগর সরকামর মাধ্যমমক মবদ্যালয়, 

ঢাকা মহানগরী, ঢাকা 

প্রিান মশক্ষক 

09/01/2017 

01715193574 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1978 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1980 

মব.কম. - মিতীয় - 1983 

এম.কম. - মিতীয় - 1985 

মব.এড. - মিতীয় - 1994 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ হয় 

নাই 

না 20/07/1998 

27 

20/07/1998 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  

 

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত প্রিান মশমক্ষকাদের জ্জযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সফটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
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মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:28:02 
 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জ্জলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ্ াগোদনর তামরখ 

জ্মাবাইল জ্ফান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জ্েল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ্ াগোদনর 

তামরখ ও জ্মিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জ্েড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জ্েমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জ্েদড 

মসদলকশন জ্েড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জ্েড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 
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21 2016206740 

শ্রীলা তালুকোর 

প্রিান মশক্ষক 

খাগড়ােমড় 

31/07/1961 

খাগড়ােমড় সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, 

খাগড়ােমড় সের, খাগড়ােমড় 

প্রিান মশক্ষক 

19/06/2006 

01556774152 

এস.এস.মস. - তৃতীয় - 1976 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1978 

মব.এ. - মিতীয় - 1980 

এম. এ. - মিতীয় - 1984 

মব.এড. - মিতীয় - 1992 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/1998 

28 

08/08/1998 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  

22 2016306114 

আখতারা পারভীন 

প্রিান মশক্ষক 

মেনাজপুর 

25/12/1968 

মেনাজপুর মজলা স্কুল, মেনাজপুর 

সের, মেনাজপুর 

প্রিান মশক্ষক 

08/10/2014 

01712420662 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1984 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1986 

মব.এসমস.(সম্মান) - মিতীয় - 1989 

এম.এসমস. - মিতীয় - 1990 

মব.এড. - মিতীয় - 1996 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ হয় 

নাই 

না 10/06/2004 

5 

10/06/2004 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  

23 2016207812 

জ্মাো: রাদবয়া খাতুন 

প্রিান মশমক্ষকা 

বগুড়া 

26/12/1968 

বগুড়া সরকামর বামলকা উচ্চ 

মবদ্যালয়, বগুড়া সের, বগুড়া 

প্রিান মশমক্ষকা 

30/12/2010 

01718219495 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1984 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1986 

মব.এ. - মিতীয় - 1988 

এম.এস.এস. - মিতীয় - 1990 

মব.এড. - মিতীয় - 1993 

এম. এড. - 2.73 - 2014 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

6 

30/12/2010 

প্রিান মশমক্ষকা 

01/02/2015  নাই  

২৪ 2016601947 

জ্বলা রানী সরকার 

প্রিান মশমক্ষকা 

ফমরেপুর 

01/06/1968 

জ্মাহাম্মেপুর কমামশ শয়াল ইনমিটিউট 

সরকামর মাধ্যমমক মবদ্যালয়, ঢাকা 

মহানগরী, ঢাকা 

প্রিান মশমক্ষকা 

17/04/2019 

01777355236 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1983 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1985 

মব.এসমস.(সম্মান) - মিতীয় - 1988 

এম.এসমস. - মিতীয় - 1989 

মডপ. ইন এড. - প্রর্ম - 1992 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

8 

05/07/2012 

প্রিান মশমক্ষকা 

01/02/2015  নাই  

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত প্রিান মশমক্ষকাদের জ্জযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সফটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
 

7  ( 16 ) 
 

 

মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:28:02 
 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জ্জলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ্ াগোদনর তামরখ 

জ্মাবাইল জ্ফান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জ্েল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ্ াগোদনর 

তামরখ ও জ্মিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জ্েড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জ্েমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জ্েদড 

মসদলকশন জ্েড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জ্েড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

২৫ 2016506218 

জ্রদবকা  জাহান 

প্রিান মশমক্ষকা 

মামনকগঞ্জ 

10/06/1970 

মামনকগঞ্জ এস.জ্ক. সরকামর বামলকা 

উচ্চ মবদ্যালয়, মামনকগঞ্জ সের, 

মামনকগঞ্জ 

প্রিান মশমক্ষকা 

19/06/2017 

01714100689 

এস.এস.মস. - তৃতীয় - 1985 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1987 

মব.এ. - মিতীয় - 1989 

মব.এড. - প্রর্ম - 1991 

এম. এড. - প্রর্ম - 1993 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

12 

08/08/2016 

প্রিান মশমক্ষকা 

  নাই  

26 2016200783 

শাহনাজ কবীর 

প্রিান মশমক্ষকা 

মকদশারগঞ্জ 

18/03/1970 

এস. মভ সরকামর বামলকা উচ্চ 

মবদ্যালয়, মকদশারগঞ্জ সের, 

মকদশারগঞ্জ 

প্রিান মশমক্ষকা 

30/12/2010 

01711661288 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1986 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1988 

মব.এ. - মিতীয় - 1990 

এম. এ. - মিতীয় - 1992 

মব.এড. - প্রর্ম - 1994 

এম. এড. - প্রর্ম - 1995 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 08/01/2005 

16 

30/12/2010 

প্রিান মশমক্ষকা 

01/02/2015  নাই  

27 2016604322 

ফমরো নাজমীন 

প্রিান মশমক্ষকা 

ব্রাহ্মণবামড়য়া 

10/02/1971 

অন্নো সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, 

ব্রাহ্মণবামড়য়া সের, ব্রাহ্মণবামড়য়া 

প্রিান মশমক্ষকা 

30/12/2010 

01554310589 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1986 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1988 

মব.এ. - মিতীয় - 1990 

এম. এ. - মিতীয় - 1992 

মব.এড. - প্রর্ম - 2000 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

18 

30/12/2010 

প্রিান মশমক্ষকা 

01/02/2015  নাই  

28 2016302912 

শাহনাজ জ্বগম 

প্রিান মশমক্ষকা 

রাজশাহী 

10/01/1968 

আঞ্চমলক উপপমরচালদকর কা শালয়, 

রাজশাহী 

সহকারী পমরচালক (ভারঃ) 

10/04/2016 

01552454287 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1982 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1984 

মব.এসমস.(সম্মান) - মিতীয় - 1987 

এম.এসমস. - মিতীয় - 1988 

মব.এড. - প্রর্ম - 1996 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

20 

06/07/2014 

প্রিান মশমক্ষকা 

01/02/2015  নাই  

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত প্রিান মশমক্ষকাদের জ্জযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সফটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
 

8  ( 16 ) 
 

 

মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:28:02 
 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জ্জলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ্ াগোদনর তামরখ 

জ্মাবাইল জ্ফান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জ্েল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ্ াগোদনর 

তামরখ ও জ্মিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জ্েড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জ্েমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জ্েদড 

মসদলকশন জ্েড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জ্েড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

29 2016311405 

জ্মাহমেনা খাতুন 

প্রিান মশক্ষক 

জামালপুর 

16/12/1974 

ময়মনমসাংহ মজলা স্কুল, ময়মনমসাংহ 

সের, ময়মনমসাংহ 

প্রিান মশক্ষক 

16/04/2018 

01726142999 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1989 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1991 

মব.এ. - মিতীয় - 1993 

এম. এ. - 3.89 - 2007 

মব.এড. - মিতীয় - 1996 

এম. এড. - প্রর্ম - 1998 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

21 

06/07/2014 

প্রিান মশমক্ষকা 

  নাই  

30 2016200231 

নামেমা আক্তার 

প্রিান মশমক্ষকা 

জামালপুর 

31/01/1970 

মবদ্যাময়ী সরকামর বামলকা উচ্চ 

মবদ্যালয়, ময়মনমসাংহ সের, 

ময়মনমসাংহ 

প্রিান মশমক্ষকা 

29/08/2015 

01712562139 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1984 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1986 

মব.এ. - মিতীয় - 1988 

এম. এ. - মিতীয় - 1990 

মব.এড. - প্রর্ম - 1996 

এম. এড. - প্রর্ম - 2001 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

22 

06/07/2014 

প্রিান মশমক্ষকা 

01/02/2015  নাই  

31 2016303025 

জ্রাকসানা জ্ফরদেৌস মজুমোর 

প্রিান মশমক্ষকা 

হমবগঞ্জ 

20/02/1973 

নবাব ফয়জুদন্নসা সরকামর বামলকা 

উচ্চ মবদ্যালয়, কুমমল্লা সের, কুমমল্লা 

প্রিান মশমক্ষকা 

30/12/2010 

01912358466 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1988 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1992 

মব.এসমস. - মিতীয় - 1994 

এম. এ. - মিতীয় - 2006 

মব.এড. - মিতীয় - 1998 

এম. এড. - মিতীয় - 1999 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

23 

30/12/2010 

প্রিান মশমক্ষকা 

01/02/2015  নাই  

32 2016311096 

রওশন আরা খান 

প্রিান মশমক্ষকা 

জ্নত্রদকানা 

30/12/1968 

আঞ্চমলক উপপমরচালদকর কা শালয়, 

ময়মনমসাংহ 

মবদ্যালয় পমরেমশ শকা 

29/10/2013 

01711061274 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1983 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1986 

মব.এ. - মিতীয় - 1988 

এম. এ. - প্রর্ম - 1991 

মব.এড. - প্রর্ম - 1990 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

24 

30/12/2010 

প্রিান মশমক্ষকা 

01/02/2015  নাই  

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত প্রিান মশমক্ষকাদের জ্জযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সফটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
 

9  ( 16 ) 
 

 

মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:28:02 
 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জ্জলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ্ াগোদনর তামরখ 

জ্মাবাইল জ্ফান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জ্েল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ্ াগোদনর 

তামরখ ও জ্মিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জ্েড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জ্েমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জ্েদড 

মসদলকশন জ্েড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জ্েড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

33 2016300626 

সসয়ো আক্তার 

প্রিান মশমক্ষকা 

মুন্সীগঞ্জ 

13/10/1971 

নামরন্দা সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, ঢাকা 

মহানগরী, ঢাকা 

প্রিান মশমক্ষকা 

25/11/2014 

01816571215 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1987 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1989 

মব.এ. - মিতীয় - 1991 

এম. এ. - মিতীয় - 1993 

মব.এড. - প্রর্ম - 1995 

এম. এড. - 3.55 - 2013 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

25 

30/12/2010 

প্রিান মশমক্ষকা 

01/02/2015  নাই  

34 2016311463 

জান্নাতুল তাদজরীন 

প্রিান মশমক্ষকা 

লক্ষ্মীপুর 

02/03/1973 

ইসলামময়া সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, 

ঢাকা মহানগরী, ঢাকা 

প্রিান মশমক্ষকা 

20/04/2019 

01720536563 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1988 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1990 

মব.এ. - মিতীয় - 1992 

এম. এ. - মিতীয় - 1998 

মব.এড. - প্রর্ম - 1995 

এম. এড. - মিতীয় - 1996 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

26 

28/02/2013 

প্রিান মশমক্ষকা 

01/02/2015  নাই  

35 2016200879 

রমহমা আক্তার 

প্রিান মশমক্ষকা 

ঢাকা 

14/06/1973 

সরকামর মবজ্ঞান কদলজ সাংযুক্ত হাই 

স্কুল, ঢাকা মহানগরী, ঢাকা 

প্রিান মশক্ষক 

13/03/2019 

01817090379 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1989 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1991 

মব.এস.এস.(সম্মান) - মিতীয় - 1995 

এম.এস.এস. - মিতীয় - 1995 

মব.এড. - প্রর্ম - 2000 

এম. এড. - মিতীয় - 2002 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

27 

28/02/2013 

প্রিান মশমক্ষকা 

01/02/2015  নাই  

36 2017212803 

রাদশো আক্তার 

প্রিান মশমক্ষকা 

কুমমল্লা 

30/09/1970 

কুমমল্লা মজলা স্কুল, কুমমল্লা সের, 

কুমমল্লা 

প্রিান মশমক্ষকা 

10/01/2011 

01821591417 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1986 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1988 

মব.এ. - মিতীয় - 1991 

এম. এ. - মিতীয় - 1996 

মব.এড. - প্রর্ম - 1994 

এম. এড. - প্রর্ম - 2005 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 01/02/2005 

28 

30/12/2010 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত প্রিান মশমক্ষকাদের জ্জযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সফটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
 

10  ( 16 ) 
 

 

মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:28:02 
 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জ্জলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ্ াগোদনর তামরখ 

জ্মাবাইল জ্ফান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জ্েল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ্ াগোদনর 

তামরখ ও জ্মিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জ্েড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জ্েমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জ্েদড 

মসদলকশন জ্েড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জ্েড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

37 2016305276 

সুলতানা জাহান 

প্রিান মশমক্ষকা 

খুলনা 

01/02/1973 

বাাংলাবাজার সরকামর বামলকা উচ্চ 

মবদ্যালয়, ঢাকা মহানগরী, ঢাকা 

প্রিান মশমক্ষকা 

03/03/2013 

01712586237 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1988 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1990 

মব.এ.(সম্মান) - মিতীয় - 1993 

এম. এ. - মিতীয় - 1994 

মব.এড. - মিতীয় - 1999 

এম. এড. - প্রর্ম - 2002 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 01/02/2005 

29 

28/02/2013 

প্রিান মশমক্ষকা 

01/02/2015  নাই  

38 2016305415 

রুখসানা পারভীন 

প্রিান মশমক্ষকা 

লালমমনরহাট 

07/01/1974 

কুমড়োম সরকামর বামলকা উচ্চ 

মবদ্যালয়, কুমড়োম সের, কুমড়োম 

প্রিান মশমক্ষকা 

01/02/2015 

01724053636 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1989 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1991 

মব.এস.এস. - তৃতীয় - 1993 

এম.এস.এস. - মিতীয় - 1999 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

30 

05/07/2012 

প্রিান মশমক্ষকা 

01/02/2015  নাই  

39 2016304156 

শামছুন নাহার মাকছুো 

প্রিান মশক্ষক 

মকদশারগঞ্জ 

01/01/1979 

জামালপুর মজলা স্কুল, জামালপুর 

সের, জামালপুর 

প্রিান মশক্ষক 

06/09/2015 

01726202164 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1993 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1995 

মব.এড.(সম্মান) - প্রর্ম - 1999 

এম. এড. - প্রর্ম - 2001 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 01/02/2005 

31 

05/07/2012 

প্রিান মশমক্ষকা 

01/02/2015  নাই  

40 2016600185 

জ্রদবকা সুলতানা 

প্রিান মশমক্ষকা 

পাবনা 

29/01/1969 

নবাবপুর সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, 

ঢাকা মহানগরী, ঢাকা 

প্রিান মশমক্ষকা 

25/04/2013 

01715247110 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1984 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1986 

মব.এসমস. - মিতীয় - 1988 

এম.এস.এস. - তৃতীয় - 1997 

মব.এড. - মিতীয় - 1990 

এম. এড. - মিতীয় - 1991 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 01/02/2005 

32 

24/04/2016 

প্রিান মশমক্ষকা 

  নাই  

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত প্রিান মশমক্ষকাদের জ্জযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সফটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
 

11  ( 16 ) 
 

 

মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:28:02 
 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জ্জলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ্ াগোদনর তামরখ 

জ্মাবাইল জ্ফান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জ্েল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ্ াগোদনর 

তামরখ ও জ্মিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জ্েড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জ্েমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জ্েদড 

মসদলকশন জ্েড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জ্েড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

41 2016300884 

জ্ফৌমজয়া আহদমে 

প্রিান মশমক্ষকা 

জ্মৌলভীবাজার 

01/03/1970 

গণভবন সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, ঢাকা 

মহানগরী, ঢাকা 

প্রিান মশমক্ষকা 

01/02/2015 

01716714786 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1985 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1987 

মব.এ. - তৃতীয় - 1989 

এম. এ. - মিতীয় - 1996 

মব.এড. - প্রর্ম - 1995 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/01/2005 

33 

30/12/2010 

প্রিান মশমক্ষকা 

01/02/2015  নাই  

42 2016304537 

জ্মাো: শাদহর বানু 

প্রিান মশমক্ষকা 

নীলফামারী 

11/04/1961 

নীলফামারী সরকামর বামলকা উচ্চ 

মবদ্যালয়, নীলফামারী সের, 

নীলফামারী 

প্রিান মশমক্ষকা 

05/01/2016 

01553275897 

এস.এস.মস. - তৃতীয় - 1976 

এইচ.এস.মস. - তৃতীয় - 1978 

মব.এ. - তৃতীয় - 1980 

মব.মপ.এড. - মিতীয় - 1982 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

69 

08/08/2014 

প্রিান মশমক্ষকা 

  নাই  

43 2016304793 

রওশন আরা জ্বগম 

প্রিান মশমক্ষকা 

মসদলট 

30/11/1961 

আঞ্চমলক উপপমরচালদকর কা শালয়, 

মসদলট 

মবদ্যালয় পমরেশ শক (ভারঃ) 

14/05/2019 

01710808424 

এস.এস.মস. - তৃতীয় - 1976 

এইচ.এস.মস. - তৃতীয় - 1978 

মব.এ. - তৃতীয় - 1980 

মব.এড. - মিতীয় - 1982 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

81 

08/08/2014 

প্রিান মশমক্ষকা 

  নাই  

44 2016205110 

নাঈমা জান্নাত 

প্রিান মশমক্ষকা 

ব্রাহ্মণবামড়য়া 

01/01/1961 

গভঃ মদডল গাল শস হাই স্কুল, 

ব্রাহ্মণবামড়য়া সের, ব্রাহ্মণবামড়য়া 

প্রিান মশমক্ষকা 

01/11/1984 

01732475709 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1976 

এইচ.এস.মস. - তৃতীয় - 1978 

মব.এ. - তৃতীয় - 1980 

মব.এড. - মিতীয় - 1982 

এম. এড. - মিতীয় - 1983 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

94 

08/08/2014 

প্রিান মশমক্ষকা 

  নাই  

 

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত প্রিান মশমক্ষকাদের জ্জযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সফটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
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মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:28:02 
 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জ্জলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ্ াগোদনর তামরখ 

জ্মাবাইল জ্ফান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জ্েল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ্ াগোদনর 

তামরখ ও জ্মিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জ্েড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জ্েমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জ্েদড 

মসদলকশন জ্েড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জ্েড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

45 2016303758 

জ্হাসদন আরা জ্বগম 

প্রিান মশমক্ষকা 

জ্ফনী 

31/12/1961 

জ্ফনী সরকামর পাইলট উচ্চ মবদ্যালয়, 

জ্ফনী সের, জ্ফনী 

প্রিান মশমক্ষকা 

07/07/2014 

01716397719 

এস.এস.মস. - তৃতীয় - 1977 

এইচ.এস.মস. - তৃতীয় - 1979 

মব.এ. - তৃতীয় - 1982 

মব.এড. - মিতীয় - 1984 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

113 

08/08/2014 

প্রিান মশমক্ষকা 

  নাই  

46 2016205382 

ইমত কণা জ্চৌধুরী 

প্রিান মশক্ষক 

খাগড়ােমড় 

30/06/1961 

হাজী মুহাম্মে মহমসন সরকামর উচ্চ 

মবদ্যালয়, চট্টোম মহানগরী, চট্টোম 

প্রিান মশক্ষক 

01/01/2015 

01813846921 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1976 

এইচ.এস.মস. - তৃতীয় - 1978 

মব.এসমস. - তৃতীয় - 1981 

মব.এড. - মিতীয় - 1984 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

122 

08/08/2014 

প্রিান মশমক্ষকা 

  নাই  

47 2016202118 

সুলতানা  রামজয়া 

প্রিান মশমক্ষকা 

জামালপুর 

05/03/1961 

জামালপুর সরকামর বামলকা উচ্চ 

মবদ্যালয়, জামালপুর সের, 

জামালপুর 

প্রিান মশমক্ষকা 

06/07/2014 

01711936991 

এস.এস.মস. - তৃতীয় - 1976 

এইচ.এস.মস. - তৃতীয় - 1979 

মব.এসমস. - তৃতীয় - 1981 

মব.এড. - মিতীয় - 1983 

এম. এড. - মিতীয় - 1986 

 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

131 

08/08/2014 

প্রিান মশমক্ষকা 

  নাই  

48 2016311859 

সুমচত্রা রানী মবশ্বাস 

প্রিান মশমক্ষকা 

রাজবাড়ী 

02/04/1961 

সসয়ে মহল্লা জ্খাদেজা খাতুন সরকামর 

বামলকা উচ্চ মবদ্যালয়, ফমকরহাট, 

বাদগরহাট 

প্রিান মশমক্ষকা 

07/07/2014 

01741387036 

এস.এস.মস. - তৃতীয় - 1977 

এইচ.এস.মস. - তৃতীয় - 1979 

মব.এসমস. - তৃতীয় - 198 

মব.এড. - মিতীয় - 1985 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

144 

08/08/2014 

প্রিান মশমক্ষকা 

  নাই  

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত প্রিান মশমক্ষকাদের জ্জযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সফটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
 

13  ( 16 ) 
 

 

মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:28:02 
 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জ্জলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ্ াগোদনর তামরখ 

জ্মাবাইল জ্ফান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জ্েল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ্ াগোদনর 

তামরখ ও জ্মিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জ্েড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জ্েমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জ্েদড 

মসদলকশন জ্েড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জ্েড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

49 2016308241 

নাসরীন বানু 

প্রিান মশমক্ষকা 

নওগাঁ 

15/08/1960 

জ্ক.মড. সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, নওগাঁ 

সের, নওগাঁ 

প্রিান মশমক্ষকা 

05/06/2016 

01712965552 

এস.এস.মস. - তৃতীয় - 1976 

এইচ.এস.মস. - তৃতীয় - 1978 

মব.এসমস. - তৃতীয় - 1980 

মব.এড. - মিতীয় - 1985 

এম. এড. - মিতীয় - 1996 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

147 

08/08/2014 

প্রিান মশমক্ষকা 

  নাই  

50 2016708092 

কামরুন নাহার 

প্রিান মশমক্ষকা 

ঢাকা 

07/06/1962 

নামসরনগর সরকামর বামলকা উচ্চ 

মবদ্যালয়, নামসরনগর, ব্রাহ্মণবামড়য়া 

প্রিান মশক্ষক 

12/07/2014 

01854815500 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1977 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1979 

মব.এসমস. - মিতীয় - 1981 

মব.এড. - প্রর্ম - 1984 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

220 

08/08/2014 

প্রিান মশমক্ষকা 

  নাই  

51 2016302979 

ইমত রানী মূখাজী 

প্রিান মশমক্ষকা 

জ্নত্রদকানা 

31/12/1961 

হাজী এম.এ গফুর সরকামর মাধ্যমমক 

মবদ্যালয়, ঢাকা মহানগরী, ঢাকা 

প্রিান মশমক্ষকা 

23/01/2017 

01552477703 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1977 

এইচ.এস.মস. - তৃতীয় - 1979 

মব.এ. - তৃতীয় - 1982 

এম. এ. - মিতীয় - 1990 

মব.মপ.এড. - মিতীয় - 1984 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

268 

08/08/2014 

প্রিান মশমক্ষকা 

  নাই  

52 2016309836 

ফমরো আখতার খানম 

প্রিান মশমক্ষকা 

জ্নায়াখালী 

03/02/1961 

মাকসুোহ সরকামর বামলকা উচ্চ 

মবদ্যালয়, জ্কাম্পানীগঞ্জ, জ্নায়াখালী 

প্রিান মশমক্ষকা 

06/07/2014 

01714453276 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1976 

এইচ.এস.মস. - তৃতীয় - 1978 

মব.এসমস. - তৃতীয় - 1982 

এম.এস.এস. - মিতীয় - 1996 

মব.এড. - মিতীয় - 1986 

এম. এড. - মিতীয় - 2004 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

277 

08/08/2014 

প্রিান মশমক্ষকা 

  নাই  

 

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত প্রিান মশমক্ষকাদের জ্জযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সফটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
 

14  ( 16 ) 
 

 

মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:28:02 
 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জ্জলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ্ াগোদনর তামরখ 

জ্মাবাইল জ্ফান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জ্েল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ্ াগোদনর 

তামরখ ও জ্মিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জ্েড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জ্েমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জ্েদড 

মসদলকশন জ্েড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জ্েড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

53 2016209582 

মশবানী সাহা 

প্রিান মশমক্ষকা 

জ্নত্রদকানা 

10/02/1962 

জ্নত্রদকানা সরকামর বামলকা উচ্চ 

মবদ্যালয়, জ্নত্রদকানা সের, জ্নত্রদকানা 

প্রিান মশমক্ষকা 

19/04/2018 

01912042916 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1978 

এইচ.এস.মস. - তৃতীয় - 1980 

মব.এ. - তৃতীয় - 1983 

এম.এস.এস. - মিতীয় - 1990 

মব.এড. - মিতীয় - 1985 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

278 

24/04/2016 

প্রিান মশমক্ষকা 

  নাই  

54 2016304059 

মলমপকা সরকার 

প্রিান মশক্ষক 

মাগুরা 

12/09/1960 

মাগুরা সরকামর বামলকা উচ্চ 

মবদ্যালয়, মাগুরা সের, মাগুরা 

প্রিান মশক্ষক 

11/02/1987 

01719818872 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1975 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1977 

মব.এ. - মিতীয় - 1989 

মব.এড. - প্রর্ম - 1981 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

292 

08/08/2014 

প্রিান মশক্ষক 

  নাই  

55 2016302579 

নূরজাহান জ্বগম 

প্রিান মশমক্ষকা 

চাঁেপুর 

07/07/1962 

কচুয়া শহীে স্মৃমত সরকামর বামলকা 

উচ্চ মবদ্যালয়, কচুয়া, চাঁেপুর 

প্রিান মশমক্ষকা 

24/04/2016 

01552316905 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1977 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1979 

মব.এসমস. - মিতীয় - 1981 

মব.এড. - মিতীয় - 1983 

এম. এড. - প্রর্ম - 1994 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

312 

24/04/2016 

প্রিান মশমক্ষকা 

  নাই  

56 2016302319 

বাবলী পুরকায়স্থ 

প্রিান মশমক্ষকা 

মসদলট 

05/02/1962 

অেগামী সরকামর বামলকা উচ্চ 

মবদ্যালয়, মসদলট সের, মসদলট 

প্রিান মশমক্ষকা 

24/04/2016 

01718197713 

এস.এস.মস. - তৃতীয় - 1977 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1979 

মব.এ. - মিতীয় - 1981 

মব.এড. - মিতীয় - 1984 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

330 

24/04/2016 

প্রিান মশমক্ষকা 

  নাই  

57 2016209162 

ইয়াসমমন আরা 

প্রিান মশমক্ষকা 

ঢাকা 

14/12/1960 

, ,  

মবদ্যালয় পমরেশ শক 

03/07/2018 

01740087578 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1976 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1978 

মব.এসমস. - মিতীয় - 1981 

মব.এড. - মিতীয় - 1984 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ হয় 

নাই 

না 08/08/2011 

341 

24/04/2016 

প্রিান মশমক্ষকা 

  নাই  



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত প্রিান মশমক্ষকাদের জ্জযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সফটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
 

15  ( 16 ) 
 

 

মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:28:02 
 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জ্জলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ্ াগোদনর তামরখ 

জ্মাবাইল জ্ফান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জ্েল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দে মক না? 

কযাডার পদে ১ম জ্ াগোদনর 

তামরখ ও জ্মিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জ্েড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জ্েমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জ্েদড 

মসদলকশন জ্েড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জ্েড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

58 2016305860 

জ্রখা রাণী জ্েবী 

প্রিান মশমক্ষকা 

পঞ্চগড় 

05/01/1961 

পঞ্চগড় সরকামর বামলকা উচ্চ 

মবদ্যালয়, পঞ্চগড় সের, পঞ্চগড় 

প্রিান মশক্ষক 

05/08/2014 

01715051217 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1976 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1978 

মব.এ. - তৃতীয় - 1981 

মব.এড. - প্রর্ম - 1984 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

342 

24/04/2016 

প্রিান মশমক্ষকা 

  নাই  

59 2017212812 

রায়হানা আক্তার জ্বগম 

প্রিান মশমক্ষকা 

জামালপুর 

31/10/1961 

জ্েওয়ানগঞ্জ সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, 

জ্েওয়ানগঞ্জ, জামালপুর 

প্রিান মশমক্ষকা 

26/04/2016 

01628660219 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1977 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1979 

মব.এ. - তৃতীয় - 1981 

এম.এস.এস. - মিতীয় - 1985 

মব.এড. - মিতীয় - 1983 

এম. এড. - মিতীয় - 1984 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

367 

24/04/2016 

প্রিান মশমক্ষকা 

  নাই  

60 2016309274 

মমতা রাণী মবশ্বাস জ্চৌধুরী 

প্রিান মশমক্ষকা 

জ্নত্রদকানা 

25/10/1961 

োরুস সালাম সরকামর মাধ্যমমক 

মবদ্যালয়, ঢাকা মহানগরী, ঢাকা 

প্রিান মশমক্ষকা 

10/08/2017 

01552357541 

এস.এস.মস. - তৃতীয় - 1976 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1978 

মব.এ. - তৃতীয় - 1980 

মব.এড. - উচ্চতর মিতীয় - 1982 

এম. এড. - প্রর্ম - 1998 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 19/11/2012 

8 

24/04/2016 

প্রিান মশমক্ষকা 

  নাই  

61 2016305672 

মশমরনা আক্তার 

প্রিান মশমক্ষকা 

জ্গাপালগঞ্জ 

24/09/1965 

বঙ্গবন্ধু স্মৃমত সরকামর বামলকা উচ্চ 

মবদ্যালয়, টুমঙ্গপাড়া, জ্গাপালগঞ্জ 

প্রিান মশমক্ষকা 

22/07/2019 

01916922703 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1980 

এইচ.এস.মস. - তৃতীয় - 1984 

মব.এ. - তৃতীয় - 1990 

এম.এস.এস. - তৃতীয় - 1997 

মব.এড. - মিতীয় - 1996 

এম. এড. - মিতীয় - 2001 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 06/10/2013 

1 

06/10/2013 

প্রিান মশমক্ষকা 

  নাই  

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত প্রিান মশমক্ষকাদের জ্জযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সফটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
 

16  ( 16 ) 
 

 

মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:28:02 
 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জ্জলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ্ াগোদনর তামরখ 

জ্মাবাইল জ্ফান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জ্েল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ্ াগোদনর 

তামরখ ও জ্মিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জ্েড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জ্েমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জ্েদড 

মসদলকশন জ্েড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জ্েড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

62 2018315153 

আদবো আক্তার জাহান 

প্রিান মশমক্ষকা 

মকদশারগঞ্জ 

05/07/1971 

তমমজা খাতুন সরকামর বামলকা উচ্চ 

মবদ্যালয়, মমঠামইন, মকদশারগঞ্জ 

প্রিান মশমক্ষকা 

01/08/1996 

01712566888 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1987 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1989 

মব.এ. - মিতীয় - 1991 

এম. এ. - মিতীয় - 1996 

মব.এড. - মিতীয় - 1995 

এম. এড. - মিতীয় - 2004 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ হয় 

নাই 

না 17/12/2017 

2 

17/12/2017 

প্রিান মশমক্ষকা 

  নাই  

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত জজলা মশক্ষা অমিসারদের জজযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সিটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
 

1  ( 9 ) 
 

 

মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:32:27 
 

 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জজলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ াগোদনর তামরখ 

জমাবাইল জিান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জেল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ াগোদনর 

তামরখ ও জমিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জেড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জেমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জেদড 

মসদলকশন জেড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জেড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

1 2016111057 

জহাসদন  হারা জবগম 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

কক্সবাজার 

01/01/1961 

আঞ্চমলক উপপমরচালদকর কা শালয়, 

কুমমল্লা 

উপপমরচালক (ভারঃ) 

13/03/2018 

01813022633 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1977 

এইচ.এস.মস. - তৃতীয় - 1979 

মব.এ. - তৃতীয় - 1982 

এম. এ. - মিতীয় - 1987 

মব.এড. - মিতীয় - 1990 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 30/06/1993 

12 

28/11/2010 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

28/11/2010 29/11/2016 নাই  

2 2017112878 

কামজ সমলম উল্লাহ 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

জিনী 

01/01/1965 

জজলা মশক্ষা অমিস, জিনী 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

04/11/2018 

01715375186 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1979 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1981 

মব.এসমস. - তৃতীয় - 1983 

মডপ. ইন এড. - মিতীয় - 1986 

এম. এড. - মিতীয় - 1989 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 16/02/1998 

4 

28/11/2010 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

28/11/2010 28/11/2016 নাই  

3 2016812149 

জমাঃ কামরুজ্জামান 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

 দশার 

19/06/1969 

জজলা মশক্ষা অমিস, বাদগরহাট 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

26/07/2017 

01735474714 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1985 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1987 

মব.এস.এস.(সম্মান) - মিতীয় - 1990 

এম.এস.এস. - মিতীয় - 1991 

মব.এড. - প্রর্ম - 1999 

এম. এড. - মিতীয় - 2003 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

1 

28/11/2010 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015  নাই  

4 2016102766 

জমাোঃ জরাকসানা জবগম 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

নীলিামারী 

30/12/1976 

জজলা মশক্ষা অমিস, রাংপুর 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

24/07/2014 

01719904084 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1991 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1993 

মব.এ. - মিতীয় - 1995 

এম. এ. - মিতীয় - 1997 

মব.এড. - মিতীয় - 1998 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

1 

28/11/2010 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015  নাই  

 

 

 

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত জজলা মশক্ষা অমিসারদের জজযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সিটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
 

2  ( 9 ) 
 

 

মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:32:27 
 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জজলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ াগোদনর তামরখ 

জমাবাইল জিান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জেল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ াগোদনর 

তামরখ ও জমিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জেড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জেমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জেদড 

মসদলকশন জেড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জেড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

5 2016101750 

জমাঃ শামছুল আলম 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

রাংপুর 

20/06/1968 

জজলা মশক্ষা অমিস, কুমিোম 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

07/10/2018 

01712206004 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1983 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1985 

মব.এসমস.(সম্মান) - মিতীয় - 1988 

এম.এসমস. - মিতীয় - 1989 

মব.এড. - প্রর্ম - 1997 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

2 

28/11/2010 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015  নাই  

6 2016111152 

খন্দকার জমাঃ আলাউদ্দীন আল আজাে 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

গাইবান্ধা 

11/07/1974 

জজলা মশক্ষা অমিস, ঠাকুরগাঁও 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

11/11/2018 

01715270720 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1989 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1991 

মব.কম. - মিতীয় - 1993 

মব.এড. - প্রর্ম - 1998 

এম. এড. - প্রর্ম - 1999 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

2 

28/11/2010 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015  নাই  

7 2016101931 

দূগ শা রানী মসকোর 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

িমরেপুর 

16/02/1968 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

ঢাকা 

সহকারী পমরচালক (ভারঃ) 

05/03/2017 

01716964075 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1983 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1985 

মব.এ. - মিতীয় - 1987 

এম. এ. - মিতীয় - 1989 

মব.এড. - প্রর্ম - 1993 

এম. এড. - প্রর্ম - 1994 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

3 

28/11/2010 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015  নাই  

8 2016112100 

জমাঃ এনাদয়ত জহাদসন 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

নীলিামারী 

09/05/1968 

জজলা মশক্ষা অমিস, গাইবান্ধা 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015 

01713937586 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1983 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1985 

মব.এস.এস. - মিতীয় - 1988 

এম.এস.এস. - মিতীয় - 1989 

মব.এড. - প্রর্ম - 1997 

এম. এড. - প্রর্ম - 2002 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

3 

28/11/2010 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015  নাই  

 

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত জজলা মশক্ষা অমিসারদের জজযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সিটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
 

3  ( 9 ) 
 

 

মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:32:27 
 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জজলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ াগোদনর তামরখ 

জমাবাইল জিান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জেল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ াগোদনর 

তামরখ ও জমিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জেড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জেমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জেদড 

মসদলকশন জেড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জেড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

9 2016112585 

জমাঃ আব্দুল মমজে 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

জনত্রদকানা 

01/01/1966 

জজলা মশক্ষা অমিস, কুমমল্লা 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015 

01718037537 

োমখল - মিতীয় - 1982 

আমলম - প্রর্ম - 1984 

মব.এ.(সম্মান) - প্রর্ম - 1989 

এম. এ. - প্রর্ম - 1990 

মব.এড. - প্রর্ম - 1995 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 01/02/2005 

4 

28/11/2010 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015  নাই  

10 2016112084 

জমাঃ শমিকুল ইসলাম 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

লালমমনরহাট 

27/01/1970 

জজলা মশক্ষা অমিস, নীলিামারী 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015 

01718158637 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1985 

এইচ.এস.মস. - তৃতীয় - 1988 

মব.এস.এস. - মিতীয় - 1990 

এম.এস.এস. - মিতীয় - 1994 

মব.এড. - প্রর্ম - 1993 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ হয় 

নাই 

হযাঁ 01/02/2005 

4 

28/11/2010 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015  নাই  

11 2016101193 

শাহ্রীন খান রূপা 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

নারায়ণগঞ্জ 

20/02/1972 

জতজগাঁও সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, 

ঢাকা মহানগরী, ঢাকা 

প্রিান মশক্ষক 

02/12/2010 

01819506066 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1986 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1988 

মব.এসমস. - মিতীয় - 1990 

মডপ. ইন এড. - প্রর্ম - 1993 

এম. এড. - প্রর্ম - 1994 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

4 

28/11/2010 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015  নাই  

12 2016110350 

জমাঃ শিী উল্লাহ 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

ময়মনমসাংহ 

15/03/1971 

জজলা মশক্ষা অমিস, মসরাজগঞ্জ 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015 

01710893664 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1986 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1988 

মব.এ. - মিতীয় - 1992 

এম. এ. - মিতীয় - 1999 

মব.এড. - প্রর্ম - 2000 

এম. এড. - প্রর্ম - 2002 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

5 

28/11/2010 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015  নাই  

 

 

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত জজলা মশক্ষা অমিসারদের জজযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সিটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
 

4  ( 9 ) 
 

 

মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:32:27 
 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জজলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ াগোদনর তামরখ 

জমাবাইল জিান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জেল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ াগোদনর 

তামরখ ও জমিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জেড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জেমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জেদড 

মসদলকশন জেড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জেড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

13 2016108302 

জমাহাম্মে জমসম উমদ্দন 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

চট্টোম 

25/11/1972 

জজলা মশক্ষা অমিস, চট্টোম 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

10/04/2016 

01712559170 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1988 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1990 

মব.এ. - মিতীয় - 1993 

এম.এস.এস. - মিতীয় - 1999 

মব.এড. - মিতীয় - 2000 

এম. এড. - প্রর্ম - 2004 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

5 

28/11/2010 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015  নাই  

14 2016111116 

লায়লা খানম 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

টাঙ্গাইল 

10/05/1973 

জজলা মশক্ষা অমিস, টাঙ্গাইল 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

28/08/2016 

01712378443 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1988 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1990 

মব.এসমস. - মিতীয় - 1994 

এম.এস.এস. - মিতীয় - 2000 

মব.এড. - মিতীয় - 1998 

এম. এড. - First Class 2.53 - 2004 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

6 

28/11/2010 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015  নাই  

15 2016103278 

লুবনা ইয়ােমীন 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

টাঙ্গাইল 

30/10/1969 

মনউ গভ. গাল শস হাইস্কুল, ঢাকা 

মহানগরী, ঢাকা 

প্রিান মশক্ষক 

27/04/2019 

01922552683 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1984 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1986 

মব.এসমস.(সম্মান) - মিতীয় - 1990 

এম.এসমস. - মিতীয় - 1991 

মব.এড. - মিতীয় - 1996 

এম. এড. - প্রর্ম - 2003 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

7 

28/11/2010 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015  নাই  

16 2016111303 

জমাহাম্মে জাহাঙ্গীর জহাসাইন 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

বরগুনা 

02/01/1971 

জজলা মশক্ষা অমিস, পটুয়াখালী 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

27/11/2017 

01711274062 

োমখল - প্রর্ম - 1984 

আমলম - প্রর্ম - 1986 

মব.এ.(সম্মান) - প্রর্ম - 1991 

এম. এ. - প্রর্ম - 1992 

মব.এড. - মিতীয় - 1998 

এম. এড. - মিতীয় - 2001 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

8 

27/07/2010 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015  নাই  

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত জজলা মশক্ষা অমিসারদের জজযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সিটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
 

5  ( 9 ) 
 

 

মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:32:27 
 

 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জজলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ াগোদনর তামরখ 

জমাবাইল জিান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জেল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ াগোদনর 

তামরখ ও জমিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জেড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জেমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জেদড 

মসদলকশন জেড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জেড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

17 2016103482 

জমাহাম্মে িজলুর রহমান 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

মসদলট 

01/03/1971 

জমৌলভীবাজার সরকামর উচ্চ 

মবদ্যালয়, জমৌলভীবাজার সের, 

জমৌলভীবাজার 

প্রিান মশক্ষক 

06/09/2015 

01712160928 

োমখল - প্রর্ম - 1984 

আমলম - প্রর্ম - 1986 

মব.এ. - মিতীয় - 1992 

এম. এ. - প্রর্ম - 1995 

মব.এড. - প্রর্ম - 1996 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

9 

28/11/2010 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015  নাই  

18 2016111175 

এ,এস,এম, আব্দুল খাদলক 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

জামালপুর 

30/11/1973 

জজলা মশক্ষা অমিস,  দশার 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

29/07/2018 

01748875379 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1988 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1990 

মব.এসমস.(সম্মান) - মিতীয় - 1992 

এম.এসমস. - মিতীয় - 1995 

মব.এড. - মিতীয় - 1995 

এম. এড. - মিতীয় - 1997 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

9 

28/11/2010 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015  নাই  

19 2016112134 

জখাঃ রুহুল আমীন 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

িমরেপুর 

29/11/1967 

জজলা মশক্ষা অমিস, খুলনা 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

25/02/2016 

01712657404 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1983 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1985 

মব.কম. - তৃতীয় - 1988 

এম.কম. - মিতীয় - 1990 

মব.এড. - প্রর্ম - 1998 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

10 

28/11/2010 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015  নাই  

20 2016100103 

নুরুন্নাহার 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

জামালপুর 

23/07/1969 

জমাহাম্মেপুর সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, 

ঢাকা মহানগরী, ঢাকা 

প্রিান মশমক্ষকা 

02/07/2017 

01716434386 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1984 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1986 

মব.এসমস. - মিতীয় - 1988 

মব.এড. - প্রর্ম - 1990 

এম. এড. - প্রর্ম - 2000 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

10 

28/11/2010 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015  নাই  

 

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত জজলা মশক্ষা অমিসারদের জজযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সিটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
 

6  ( 9 ) 
 

 

মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:32:27 
 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জজলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ াগোদনর তামরখ 

জমাবাইল জিান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জেল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ াগোদনর 

তামরখ ও জমিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জেড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জেমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জেদড 

মসদলকশন জেড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জেড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

21 2017112746 

আবু সাঈে জমাঃ আব্দুল ওয়াদুে 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

মসদলট 

01/07/1970 

জজলা মশক্ষা অমিস, জমৌলভীবাজার 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015 

01712683954 

োমখল - প্রর্ম - 1983 

আমলম - প্রর্ম - 1985 

মব.এস.এস.(সম্মান) - মিতীয় - 1991 

এম. এ. - প্রর্ম - 1998 

মব.এড. - প্রর্ম - 1996 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

10 

28/11/2010 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015  নাই  

22 2016202849 

মাহবুবা জহাদসন 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

বমরশাল 

06/01/1968 

বমরশাল সরকামর বামলকা উচ্চ 

মবদ্যালয়, বমরশাল সের, বমরশাল 

প্রিান মশক্ষক 

30/07/2013 

01718160621 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1983 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1985 

মব.এ.(সম্মান) - মিতীয় - 1988 

এম. এ. - মিতীয় - 1989 

মব.এড. - প্রর্ম - 1998 

এম. এড. - প্রর্ম - 2001 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

11 

28/11/2010 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015  নাই  

23 2016108394 

জমাঃ ইব্রামহম খমললুল্লাহ 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

মসরাজগঞ্জ 

02/03/1972 

জজলা মশক্ষা অমিস, জয়পুরহাট 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

06/04/2017 

01716109323 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1987 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1989 

মব.এ. - মিতীয় - 1992 

এম.এস.এস. - মিতীয় - 1995 

মব.এড. - প্রর্ম - 1998 

এম. এড. - 2.39 - 2001 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

11 

28/11/2010 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015  নাই  

24 2016102057 

এস এম জমাসদলম উমদ্দন 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

গাইবান্ধা 

12/05/1974 

জজলা মশক্ষা অমিস, পাবনা 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

08/11/2018 

01712999217 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1989 

এইচ.এস.মস. - তৃতীয় - 1991 

মব.এ. - মিতীয় - 1993 

এম.এস.এস. - মিতীয় - 1996 

মব.এড. - মিতীয় - 1997 

এম. এড. - প্রর্ম - 1999 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

11 

28/11/2010 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015  নাই  

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত জজলা মশক্ষা অমিসারদের জজযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সিটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
 

7  ( 9 ) 
 

 

মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:32:27 
 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জজলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ াগোদনর তামরখ 

জমাবাইল জিান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জেল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ াগোদনর 

তামরখ ও জমিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জেড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জেমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জেদড 

মসদলকশন জেড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জেড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

25 2017112750 

জমাঃ জাহাঙ্গীর আলম 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

মকদশারগঞ্জ 

03/03/1969 

জজলা মশক্ষা অমিস, সুনামগঞ্জ 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

21/08/2017 

01912105441 

োমখল - মিতীয় - 1983 

আমলম - মিতীয় - 1985 

িামজল - মিতীয় - 1988 

কামমল - প্রর্ম - 1989 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 01/02/2005 

12 

28/11/2010 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015  নাই  

26 2016111679 

এস,এম,োদয়দুর রহমান 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

সাতক্ষীরা 

16/08/1971 

জজলা মশক্ষা অমিস, নিাইল 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

12/11/2018 

01716018289 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1986 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1988 

মব.এস.এস.(সম্মান) - মিতীয় - 1991 

এম.এস.এস. - মিতীয় - 1992 

মব.এড. - প্রর্ম - 2001 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

12 

28/11/2010 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015  নাই  

27 2016102953 

নােমরন আক্তার 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

মাোরীপুর 

01/09/1968 

িানমমি কামরুদন্নো সরকামর বামলকা 

উচ্চ মবদ্যালয়, ঢাকা মহানগরী, ঢাকা 

প্রিান মশমক্ষকা 

29/07/2015 

01552307356 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1983 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1985 

মব.এস.এস.(সম্মান) - মিতীয় - 1988 

এম.এস.এস. - মিতীয় - 1989 

মব.এড. - প্রর্ম - 1994 

এম. এড. - প্রর্ম - 2003 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

13 

28/11/2010 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015  নাই  

28 2016110524 

জমা: রমিকুল ইসলাম 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

নরমসাংেী 

16/11/1969 

জজলা মশক্ষা অমিস, ময়মনমসাংহ 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

06/10/2015 

01714300613 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1985 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1987 

মব.এসমস. - তৃতীয় - 1989 

মডপ. ইন এড. - প্রর্ম - 1995 

এম. এড. - প্রর্ম - 1996 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

13 

28/11/2010 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015  নাই  

 

 

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত জজলা মশক্ষা অমিসারদের জজযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সিটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
 

8  ( 9 ) 
 

 

মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:32:27 
 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জজলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ াগোদনর তামরখ 

জমাবাইল জিান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জেল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ াগোদনর 

তামরখ ও জমিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জেড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জেমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জেদড 

মসদলকশন জেড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জেড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

29 2016112419 

জমাঃ আদনায়ার জহাদসন 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

ঝালকাঠি 

03/01/1973 

জজলা মশক্ষা অমিস, বমরশাল 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2017 

01760961245 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1987 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1989 

মব.এস.এস. - মিতীয় - 1992 

এম.এস.এস. - মিতীয় - 1997 

মব.এড. - প্রর্ম - 1996 

এম. এড. - প্রর্ম - 1998 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

13 

28/11/2010 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015  নাই  

30 2016100597 

জমদহরুদন্নো 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

ঢাকা 

15/11/1970 

মখলগাঁও সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, 

ঢাকা মহানগরী, ঢাকা 

প্রিান মশক্ষক 

24/11/2014 

01817542274 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1985 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1987 

মব.এ. - মিতীয় - 1989 

এম. এ. - মিতীয় - 1991 

মব.এড. - প্রর্ম - 1993 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 01/02/2005 

14 

28/11/2010 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015  নাই  

31 2016111072 

জমাঃ শমরফুল ইসলাম 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

মাগুরা 

14/01/1975 

জজলা মশক্ষা অমিস, নারায়ণগঞ্জ 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

21/06/2017 

01911524727 

এস.এস.মস. - প্রর্ম - 1990 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1992 

মব.এ. - মিতীয় - 1991 

এম.এস.এস. - মিতীয় - 1999 

মব.এড. - মিতীয় - 2000 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

14 

28/11/2010 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015  নাই  

32 2016111080 

শাদহো আক্তার 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

চট্টোম 

30/12/1968 

ডাঃ খাস্তগীর সরকামর বামলকা উচ্চ 

মবদ্যালয়, চট্টোম মহানগরী, চট্টোম 

প্রিান মশমক্ষকা 

12/08/2018 

01817703345 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1983 

এইচ.এস.মস. - প্রর্ম - 1985 

মব.এসমস.(সম্মান) - মিতীয় - 1988 

এম.এসমস. - মিতীয় - 1989 

মব.এড. - মিতীয় - 1994 

এম. এড. - 2.23 - 2006 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

15 

28/11/2010 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015  নাই  

 

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

 

 

মবমসএস (সািারণ মশক্ষা) কযাডাদরর মবদ্যালয় ও পমরেশ শন শাখায় কম শরত জজলা মশক্ষা অমিসারদের জজযষ্ঠতার তামলকা 
 

 

   

 

 

সিটওয়যার : 
  

কদপ শাদরট মসদেম সমলউশনস মলমমদটড, ০১৭১৫-২৬৯০৭৫ 
 

 

পাতা : 
 

9  ( 9 ) 
 

 

মপ্রদের তামরখ: 22/07/2019 10:32:27 
 

 

 

ক্রম: 

মপমডএস আইমড 

কম শকতশার নাম 

মূলপে 

মনজ জজলা 

জন্ম তামরখ 

বতশমান কম শস্থল 

পেমব 

জ াগোদনর তামরখ 

জমাবাইল জিান নম্বর 

 

মশক্ষাগত জ াগ্যতা 
স্থায়ীকরণ 

হদয়দে মক না? 

মসমনয়র জেল 

পরীক্ষায় উত্তীণ শ 

হদয়দেন মক 

না? 

কযাডার পদে ১ম জ াগোদনর 

তামরখ ও জমিাক্রম, ৬ষ্ঠ 

জেড প্রামপ্তর তামরখ ও পেবী 

১ম জেমণর কযাডার পদে ১০ 

বের চাকুমর পূমতশদত ৫ম জেদড 

মসদলকশন জেড প্রামপ্তর তামরখ 

৪র্ শ জেড প্রামপ্তর 

তামরখ 

মবভাগীয় 

মামলা আদে 

মক না? 

মন্তব্য 

১ 
 

২ 
 

৩ 
 

৪ 
 

৫ 
 

৬ 
 

৭ 
 

৮ 
 

৯ 
 

১0 
 

১1 
 

33 2016711165 

জরদবকা সুলতানা 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

জনত্রদকানা 

11/09/1970 

জজলা মশক্ষা অমিস, গাজীপুর 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/11/2009 

01732605569 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1985 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1987 

মব.এ. - মিতীয় - 1989 

এম. এ. - মিতীয় - 1991 

মব.এড. - প্রর্ম - 1991 

এম. এড. - 2.38 - 2004 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

17 

28/11/2010 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015  নাই  

34 2016111191 

জমাহাঃ নামসর উদ্দীন 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

10/06/1973 

জজলা মশক্ষা অমিস, রাজশাহী 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

31/10/2018 

01718168919 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1988 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1990 

মডেী সার্ট শমিদকট জকাস শ - মিতীয় - 1995 

এম.এস.এস. - মিতীয় - 1997 

মব.এড. - প্রর্ম - 1997 

এম. এড. - 265 - 2011 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 01/02/2005 

6 

02/11/2010 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

01/02/2015  নাই  

35 2016111938 

জমাঃ জমাকদেদুল ইসলাম 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

মঝনাইেহ 

12/06/1961 

আঞ্চমলক উপপমরচালদকর কা শালয়, 

বমরশাল 

উপপমরচালক (ভারঃ) 

25/07/2018 

01727609262 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1976 

এইচ.এস.মস. - মিতীয় - 1978 

মব.কম. - তৃতীয় - 1981 

এম.কম. - মিতীয় - 1988 

মডপ. ইন এড. - মিতীয় - 1987 

এম. এড. - মিতীয় - 1989 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

হযাঁ 01/02/2005 

9 

28/11/2010 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

  নাই  

36 2016110440 

পমরমল চন্দ্র মিল 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

রাজবািী 

20/10/1960 

জজলা মশক্ষা অমিস, িমরেপুর 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

04/03/2015 

01712819141 

এস.এস.মস. - মিতীয় - 1976 

এইচ.এস.মস. - তৃতীয় - 1978 

মব.এসমস. - তৃতীয় - 1980 

এম.এস.এস. - 3.675 - 2011 

মব.এড. - মিতীয় - 1995 

এম. এড. - প্রর্ম - 1997 

চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

আদে 

না 08/08/2011 

92 

08/08/2014 

জজলা মশক্ষা অমিসার 

  নাই  

 

 




