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প্রজ্ঞাপন 

 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তরািীন সরকামর মাধ্যমমক মবদ্যালদে কম মরত উমিমখত সহকারী মশক্ষক/মশমক্ষকাগণদক বমণ মত 

পে ও কম মস্থদল মনজ ববতন বেল ও ববতনক্রদম বেমলমিমিক পোেন করা হদলা।  

ক্রম নাম, পেমব ও বতমমান কম মস্থল পোেনকৃত পে ও কম মস্থল 

1.  

বমাোঃ এরশাদুিাহ (2016706868) 

সহকারী মশক্ষক (ইসলাম িম ম) 

কালীগঞ্জ সরকামর বামলকা উচ্চ মবদ্যালে 

কালীগঞ্জ, গাজীপুর 

সহকারী মশক্ষক (ইসলাম িম ম) 

নরমসাংেী সরকামর বামলকা উচ্চ মবদ্যালে 

নরমসাংেী  

2.  

বমাোঃ কামরুল হাসান (2016705818) 

সহকারী মশক্ষক (ইসলাম িম ম) 

নরমসাংেী সরকামর বামলকা উচ্চ মবদ্যালে 

নরমসাংেী 

সহকারী মশক্ষক (ইসলাম িম ম) 

কালীগঞ্জ সরকামর বামলকা উচ্চ মবদ্যালে 

কালীগঞ্জ, গাজীপুর 

3.  

বমাহাম্মে আবু তাদহর (2016704373) 

সহকারী মশক্ষক (ইাংদরমজ) 

হাজী মুহাম্মে মহমসন সরকামর উচ্চ মবদ্যালে চট্টগ্রাম  

সহকারী মশক্ষক (ইাংদরমজ) 

চট্রগ্রাম সরকামর উচ্চ মবদ্যালে  

চট্রগ্রাম 

4.  

নামগ মস আখতার (2016702008) 

সহকারী মশক্ষক (বাাংলা) 

চট্রগ্রাম সরকামর উচ্চ মবদ্যালে , চট্রগ্রাম 

সহকারী মশক্ষক (বাাংলা) 

হাজী মুহাম্মে মহমসন সরকামর উচ্চ মবদ্যালে 

চট্টগ্রাম 

5.  

বমা.মমজানুর রশীে (2016703358) 

সহকারী মশক্ষক (সামামজক মবজ্ঞান) 

গাবতলী সরকামর বামলকা উচ্চ মবদ্যালে 

গাবতলী, বগুড়া  

সহকারী মশক্ষক (সামামজক মবজ্ঞান) 

বগুড়া সরকামর বামলকা উচ্চ মবদ্যালে 

বগুড়া 

 

6.  

মদনারনজন চন্দ্র পাল (2016707053) 

সহকারী মশক্ষক (গমণত) 

বগুড়া সরকামর বামলকা উচ্চ মবদ্যালে 

বগুড়া 

সহকারী মশক্ষক (গমণত) 

গাবতলী সরকামর বামলকা উচ্চ মবদ্যালে 

গাবতলী, বগুড়া 

7.  

কাজী আল মামুন (2016700870) 

সহকারী মশক্ষক (জীবমবজ্ঞান) 

সরকামর ইকবাল নগর মাধ্যমমক বামলকা মবদ্যালে, খুলনা  

সহকামর মশক্ষক (জীবমবজ্ঞান) 

সরকামর কদরাদনশন মাধ্যমমক বামলকা মবদ্যালে 

খুলনা  

8.  

মমিকা সরকার (2016704287) 

সহকারী মশক্ষক (গমণত) 

সরকামর কদরাদনশন মাধ্যমমক বামলকা মবদ্যালে 

খুলনা 

সহকারী মশক্ষক (গমণত) 

সরকামর ইকবাল নগর মাধ্যমমক বামলকা মবদ্যালে 

খুলনা 

9.  

কামনজ ফাদতমা (2016701584 ) 

সহকারী মশক্ষক (চারুকলা) 

বতজগাঁও সরকামর বামলকা উচ্চ মবদ্যালে 

 ঢাকা  

সহকারী মশক্ষক (চারুকলা) 

গণিবন সরকামর উচ্চ মবদ্যালে 

ঢাকা  

 

10.  

বমা. মজোউর রমহম খান (২০১৬৭০৫৩৮৩) 

সহকারী মশক্ষক (সামামজক মবজ্ঞান) 

মসাংড়া েমেমা সরকামর বামলকা উচ্চ মবদ্যালে 

মসাংড়া, নাদ ার 

সহকারী মশক্ষক (সামামজক মবজ্ঞান) 

নাদ ার সরকামর বালক উচ্চ মবদ্যালে  

নাদ ার 

 

11.  

বমাছাোঃ বজসমমন নাহার (2016704329) 

সহকারী মশক্ষক (ব্যবসাে মশক্ষা) 

মাগুরা সরকামর বামলকা উচ্চ মবদ্যালে 

মাগুরা  

সহকারী মশক্ষক (ব্যবসাে মশক্ষা) 

আমজমপুর গিোঃ গাল মস স্কুল এন্ড কদলজ 

ঢাকা  

 
 






