
 

      গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর  

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর ও অমিেপ্তরািীন মবমিন্ন েপ্তর/মশক্ষা প্রমতষ্ঠাদন কম মরত কম মকতমা/কম মচারীদের পদোন্নমতর জন্য খসড়া জ্জেষ্ঠতা তামলকা প্রণয়দনর লদক্ষে প্রাথমমক তথ্যছক: 

 

ফিডার পদের নাম: ফনদ াগ ফিফিমালা-২০২১ এর ২৪ এর (খ) মমাতাদিক সাঁট ফলফপকার কাম কফিউটার অপাদরটর 

পদোন্নফতদ াগ্য পদের নাম: প্রশাসফনক কম মকতমা (দেড-১০), ফিসািরক্ষণকম মকতমা (দেড-১০) 

ক্র. 

নং 

কর্ মচারীর নার্, পদবি, কর্ মস্থল ও 

জন্মতাবরখ 

বিক্ষাগত য াগ্যতা চাকুবরতত প্রথর্ য াগদাতনর তথ্য 
 

বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনরতামরখ 

বনয়বর্তকরতের 

আতদি জাবরর 

তাবরখ 

(প্রত াজ যক্ষতে) 

স্থায়ীকরে 

আতে 

বকনা  
 

চাকুবর

কাল 

সততাষ

জনক 

বকনা 

বিভাগীয়/য ৌ

জদারী/দুদতকর 

র্ার্লা আতে 

বকনা? 

মিডার পে অর্জনের  

তাররখ (মিডার পদে 

জ্ াগোন/ 

মনয়মমতকরদণর 

তামরখ) 

র্তব্য  

পতদর 

নার্ 

য াগদাতনর 

তাবরখ 

বনতয়াতগর 

ধরে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

০১ জনাব জয়ন্তী রানী ির 

সাঁটমলমপকার কাম কমিউটার অপাদরটর 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

র্ন্মতাররখ: 08-01-1974 

এসএসমস-3য়-1990 

এইচএসমস-2য়-1994 

মবএসএস-3য়-1996 

সাঁটমলমপ

কার 

23-02-

1998 

সরাসবর 

 

সাঁটমলমপকার কাম 

কমিউটার 

অপাদরটর 

23-02-1998 

 হ্োঁ হ্োঁ নাই 23-02-1998 

 

যেড-১৩ 

 

০২ জনাি যর্া: অবিদুর রির্ান 

সাঁটমলমপকার কাম কমিউটার অপাদরটর 

মধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা, কুমমল্লা অঞ্চল, 

কুমমল্লা 

জন্ম তামরখ: ০1-০১-197৭ 

এসএসমস-১ম-199২ 

এইচএসমস-১ম-1994 

 

সাঁটমলমপ

কার 

2৪-02-

1998 

সরাসবর 

 

সাঁটমলমপকার কাম 

কমিউটার 

অপাদরটর 

2৪-02-1998 

 োই হ্োঁ নাই 2৪-02-1998 

 

যেড-১৩ 

এবসআর, প্রথর্ 

য াগদানপে, স্থায়ীকরতনর 

কবপ, এবসআর, সাবভমস 

বুতকর  ত াকবপ সি বতন 



 

ক্র. 

নং 

কর্ মচারীর নার্, পদবি, কর্ মস্থল ও 

জন্মতাবরখ 

বিক্ষাগত য াগ্যতা চাকুবরতত প্রথর্ য াগদাতনর তথ্য 
 

বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনরতামরখ 

বনয়বর্তকরতের 

আতদি জাবরর 

তাবরখ 

(প্রত াজ যক্ষতে) 

স্থায়ীকরে 

আতে 

বকনা  
 

চাকুবর

কাল 

সততাষ

জনক 

বকনা 

বিভাগীয়/য ৌ

জদারী/দুদতকর 

র্ার্লা আতে 

বকনা? 

মিডার পে অর্জনের  

তাররখ (মিডার পদে 

জ্ াগোন/ 

মনয়মমতকরদণর 

তামরখ) 

র্তব্য  

পতদর 

নার্ 

য াগদাতনর 

তাবরখ 

বনতয়াতগর 

ধরে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

যস  কাগজপে প্রতয়াজন । 

(বিভাগীয় র্ার্লা চলর্ান) 

০৩ জনাব মমনরা আক্তার 

সাঁট-মলমপকার কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্ম তামরখ: 01-02-1979 

এস.এস.মস-1ম-1993 

এইচ.এস.মস-2য়-1996 

মব.এ-2য়-1998 

এম.এসমস-2য়-2001 

মব.এড-3.19-2019 

 

সাঁট-

মলমপকার  

 

15-12-

2004 

সরাসবর 

 

সাঁট-মলমপকার 

কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

15-12-2004  

- হ্োঁ হ্োঁ নাই 15-12-2004 

 

যেড-১৩ 

 

০৪ জনাব আছমা পারিীন 

সাঁট মলমপকার কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্ম তামরখ: 21-02-1978 

 

এস.এস.মস-2য়-1992 

এইচ.এস.মস-2য়-1995 

মব.এস.এস-2.73-

2018 

 

সাঁট 

মলমপকার  

 

19-12-

2004 

সরাসবর 

 

সাঁট মলমপকার 

কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

19-12-2004 

- হ্োঁ হ্োঁ নাই 19-12-2004 

 

যেড-১৩ 

 

০৫ জনাব মুহ্াম্মে আবুল কালাম 

সাঁট-মলমপকার কমিউটার অপাদরটর 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা, ময়মনমসাংহ্ 

অঞ্চল, ময়মনমসাংহ্ 

জন্ম তামরখ: 08-09-1978 

এস.এস.মস-1ম-1993 

এইচ.এস.মস-3য়-1995 

মব.এ-2য়-19989 

এম.এস.এস-2য়-2003 

সাঁট-

মলমপকার  

 

1৯-12-

2004 

সরাসবর 

 

সাঁট-মলমপকার 

কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

1৯-12-2004 

- হ্োঁ হ্োঁ নাই 1৯-12-2004 

 

যেড-১৩ 

 



 

ক্র. 

নং 

কর্ মচারীর নার্, পদবি, কর্ মস্থল ও 

জন্মতাবরখ 

বিক্ষাগত য াগ্যতা চাকুবরতত প্রথর্ য াগদাতনর তথ্য 
 

বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনরতামরখ 

বনয়বর্তকরতের 

আতদি জাবরর 

তাবরখ 

(প্রত াজ যক্ষতে) 

স্থায়ীকরে 

আতে 

বকনা  
 

চাকুবর

কাল 

সততাষ

জনক 

বকনা 

বিভাগীয়/য ৌ

জদারী/দুদতকর 

র্ার্লা আতে 

বকনা? 

মিডার পে অর্জনের  

তাররখ (মিডার পদে 

জ্ াগোন/ 

মনয়মমতকরদণর 

তামরখ) 

র্তব্য  

পতদর 

নার্ 

য াগদাতনর 

তাবরখ 

বনতয়াতগর 

ধরে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

 

০৬ জনাব জ্মা: আসাদুজ্জামান 

সাঁট-মলমপকার কাম কমিউটার 

অপাদরটর, মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা 

অমিেপ্তর বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্ম তামরখ: 20-04-1980 

 

োমখল-2য়-1995 

আমলম-2য়-1997 

মব.এ-2য়-2001 

মব.এড-3.34-2019 

 

সাঁট-

মলমপকার  

 

30-12-

২০০৪ 

সরাসবর 

 

সাঁট-মলমপকার 

কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

30-12-২০০৪ 

-    ৩০-১২-২০০৪ 

 

যেড-১৩ 

আতিদন ও তথ্যেক ব্যবতত 

যকান কাগজপে যনই। 

০৭ জনাব জ্মা: হ্াইদুল ইসলাম 

সাঁট-মলমপকার কাম কমিউটার 

অপাদরটর, মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা 

অমিেপ্তর বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্ম তামরখ: 11-04-1981 

 

এস.এস.মস-1ম-1997 

এইচ.এস.মস-1ম-2000 

মব.এস.এস-2য়-2008 

 

সাঁট-

মলমপকার  

 

৩০-১২-

২০০৪ 

সরাসবর 

 

সাঁট-মলমপকার 

কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

৩০-১২-২০০৪ 

- হ্োঁ হ্োঁ নাই ৩০-১২-২০০৪ 

 

যেড-১৩ 

 

০৮ জনাব জ্মা: রমিকুল ইসলাম 

সাঁট মলমপকার কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্ম তামরখ: 25-04-1968 

এস.এস.মস-2য়-1983 

এইচ.এস.মস-2য়-1986 

মব.এ-3য়-1993 

মব.এড-3.38-2017 

 

সাঁট 

মলমপকার  

01-02-

1995 

প্রকল্প 

 

সাঁট মলমপকার 

কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

01-07-2000 

25-01-2006 হ্োঁ হ্োঁ নাই 25-01-2006 

 

যেড-১৩ 

মুল এবসআর যনই।  

 



 

খসড়া যজেষ্ঠতা তাবলকা প্রেয়তনর যক্ষতে বনতনাক্ত পবরপে/বিবধ অনুসরে করা িতয়তে; 

(1) মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর (কম মচারী) মনদয়াগ মবমিমালা, 2021 এবাং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র 02-01-2023 তামরদখর 05.00.0000.171.04.041.22.1 নাং পত্র এবাং  

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা মবিাদগর 19-01-2023 তামরদখর 37.00.0000.071.12.027.22-46 নাং পদত্রর মতামদতর মিমিদত জ্জেষ্ঠতা তামলকা প্রণয়ন করা হ্দয়দছ; 

(2) েে-কযাডার কম জকতজা ও কম জচারী (জ্র্যষ্ঠতা ও পন ান্নরত) রিরিমালা, 2011 অনুসরণ করা হনেনে;  

(3) উন্নয়ন প্রকল্প হ্ইদত রাজস্ব বাদজদট স্থানান্তমরত পদের পেিারীদের মনয়মমতকরণ ও জ্জেষ্ঠতা মনি মারণ মবমিমালা, 2005 এবাং 11/10/2010 তামরদখর স্পষ্টীকরণ পমরপত্র অনুসরণ করা হ্দয়দছ। 

 


