
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

গণপ্রজাতন্ত্রি বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর  

বাাংলাদেশ, ঢাকা 
 

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর ও অন্ত্রিেপ্তরািীন ন্ত্রবন্ত্রিন্ন েপ্তর/ন্ত্রশক্ষা প্রন্ত্রতষ্ঠাদন কম মরত কম মকতমা/কম মচারীদের পদোন্নন্ত্রতর খসড়া জ্জেষ্ঠতা তান্ত্রলকা: 

 

পদোন্নন্ত্রতদ াগ্য পদের নাম: প্রশাসন্ত্রনক কম মকতমা  (দেড-১০), ন্ত্রিসাবরক্ষণ কম মকতমা (দেড-১০), গদবষণা সিকারী (দেড-১১), রেজিস্ট্রাে (দেড-১২), প্রিান সিকারী/অন্ত্রডটর (দেড-১৩) 

ন্ত্রিডার পদের নাম        : নিয় োগ নিনিমোলো-২০২১ এর ২৪ এর (ক) জ্মাতাদবক : গদবষণা সিকারী (দেড-১১), রেজিস্ট্রাে (দেড-১২), ন্ত্রিসাবরক্ষক কাম প্রিান সিকারী/প্রিান সিকারী কাম ন্ত্রিসাবরক্ষক/প্রিান 

সিকারী/অন্ত্রডটর   (দেড-১৩), উচ্চমান সিকারী/প্রিান সিকারী/ প্রিান সিকারী কাম ন্ত্রিসাবরক্ষক/ন্ত্রিসাবরক্ষক কাম ক্লাকম/ন্ত্রিসাবরক্ষক (দেড-১৪) 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 

01 

 

 

জনাব ন্ত্রচনু রানী রায় 

গদবষণা সিকারী  

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্ম তান্ত্ররখ: ০৫-০৮-১৯৬৬ 

এস.এস.ন্ত্রস-  ২য়- 19৮১ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-৩য়- 19৮৩ 

স্নাতক-       ৩য়- 19৮৬ 

স্নাতদকাত্তর- ৩য়- 19৮৮ 

ন্ত্রনম্নমান 

সিকারী 

০৪-০৮-

১৯৮৪ 

সরাসন্ত্রর 

 

উচ্চমান 

সিকারী- 

09-07-2001 

প্রিান সিকারী- 

জ্বতন জ্েড-13 

29-06-2014 

গদবষণা সিকারী 

০১-১০-২০২০ 

 িোঁ িোঁ নাই 09-07-2001 

 

জ্েড-১১ 

 

02 

 

 

জনাব জ্মা: আবদুল খাদলক 

প্রিান সিকারী 

ইদডন মন্ত্রিলা কদলজ, ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ:   ১৫-০৭-১৯৬৫ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়- 19৮০ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-19৮৩ 

স্নাতক- ৩য়-১৯৯২ 

 

টাইন্ত্রপস্ট 

কাম ক্লাকম 

০৮-০৯-

১৯৮৫ 

প্রকল্প 

 

প্রিান সিকারী 

০১-০৬-১৯৯১ 

১৪-০৬-১৯৯৮ িো িো নাই ১৪-০৬-১৯৯৮ 

জ্েড-১৩ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 

03 

 

 

জনাব এ.ন্ত্রব.এম নুরুল্লা 

 প্রিান সিকারী  

সরকান্ত্রর টিচাস ম জ্েন্ত্রনাং  

কদলজ, ঢাকা 

জন্ম তান্ত্ররখ: ২৪-০৫-১৯৬৬ 

এসএসন্ত্রস-   ২য়- ১৯৮১ 

এইচএসন্ত্রস- ২য়- ১৯৮৩ 

স্নাতক-      ২য়- ১৯৮৬ 

 

প্রিান 

সিকারী 

০৬-০৫-

১৯৯০ 

প্রকল্প 

 

প্রিান সিকারী 

০১-০৬-১৯৯১ 

১৪-০৬-১৯৯৮ িোঁ িোঁ নাই ১৪-০৬-১৯৯৮ 

 

জ্েড-১৩ 

 

04 

 

 

জনাব জ্মািাম্মে জাকরুল আিসান 

জ্চৌধুরী, প্রিান সিকারী 

সরকান্ত্রর ন্ত্রবজ্ঞান কদলজ, ঢাকা  

জন্মতান্ত্ররখ: ৩১-০১-১৯৬৭ 

এস.এস.ন্ত্রস-  ২য়- ১৯৮২ 

এইচ.এস.ন্ত্রস- ৩য়-19৮৪ 

স্নাতক-       ২য়-  19৮৭ 

 

প্রিান 

সিকারী 

১৭-০২-

১৯৯১ 

প্রকল্প 

 

প্রিান সিকারী 

০১-০৬-১৯৯১ 

১৪-০৬-১৯৯৮ িোঁ িোঁ নাই ১৪-০৬- 

১৯৯৮ 

 

জ্েড-১৩ 

 

05 

 

 

জনাব মদনাজ কুমার ন্ত্রবশ্বাস 

প্রিান সিকারী 

জ্কাটালীপাড়া জ্শখ লুৎির রিমান 

আেশ ম সরকান্ত্রর কদলজ,  

জ্গাপালাগঞ্জ 

জন্মতান্ত্ররখ: ৩০-০৬-১৯৬৮ 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম- 19৮৪ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-19৮৬ 

স্নাতক- ২য়-১৯৯১ 

 

প্রিান 

করন্ত্রনক 

16-10-

1997 

 

আত্ত্বীকরণ 

 

প্রিান সিকারী 

১৬-১০-১৯৯৭ 

 

৩০-০৯-২০০৩ িো                                                                                                              িো নাই ১৬-১০-১৯৯৭ 

জ্েড-১৪ 

 

06 

 

 

জনাব জ্মাোঃ সাদনকুল ইসলাম 

ন্ত্রিসাব রক্ষক, সরকারী টিচাস ম 

জ্েন্ত্রনাং কদলজ, ময়মনন্ত্রসাংি। 

জন্ম তান্ত্ররখ: 16-09-1967 

 

 

 

এসএসন্ত্রস-1ম-1982 

এইচএসন্ত্রস-1ম-1984 

ন্ত্রবকম-3য়-1988 

 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 30-04-

১৯91 

প্রকল্প 

 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৬-১৯৯১ 

১৪-০৬-১৯৯৮ িোঁ িোঁ নাই ১৪-০৬-১৯৯৮ 

 

জ্েড-১৪ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 

07 

 

 

জনাব জ্মা: জন্ত্রসম উন্ত্রিন 

প্রিান সিকারী 

িাওয়াল বেদর আলম সরকান্ত্রর 

কদলজ, গাজীপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: ৩০-০৪-১৯৭১ 

এস.এস.ন্ত্রস-  ২য়- 19৮৬ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-৩য়- 19৮৮ 

স্নাতক-        ২য়-19৯১ 

স্নাতদকাত্তর -২য়-19৯৯ 

 

প্রিান 

সিকারী 

17-08-

1998 

আত্ত্বীকরণ 

 

প্রিান সিকারী 

১৭-০৮-১৯৯৮ 

২১-০৪-২০০৪ িোঁ িোঁ নাই ১৭-০৮-১৯৯৮ 

 

জ্েড-১৪ 

 

08 

 

 

জনাব শিীদুল্লাি কায়সার 

প্রিান সিকারী 

কক্সবাজার সরকান্ত্রর মন্ত্রিলা 

কদলজ, কক্সবাজার 

জন্মতান্ত্ররখ: ২০-১০-১৯৭৪ 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম-১৯৯০ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়- ১৯৯২ 

স্নাতক-  2য়- ১৯৯৪ 

 

প্রিান 

সিকারী 

12-11-

1998 

আত্ত্বীকরণ 

 

প্রিান সিকারী 

১২-১১-১৯৯৮ 

১১-০৭-২০০৫ িোঁ িোঁ নাই ১২-১১-১৯৯৮ 

 

জ্েড-১৪ 

 

09 

 

 

জনাব জ্মা: আব্দুল জন্ত্রলল 

ন্ত্রিসাবরক্ষক কাম ক্লাকম 

জ্জলা ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, লালমন্ত্রনরিাট 

জন্মতান্ত্ররখ: ০২-০৭-১৯৬৭ 

এস.এস.ন্ত্রস-  ৩য়- 19৮২ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-৩য়- 19৮৪ 

 

প্রিান 

সিকারী 

22-12-

1998 

আত্ত্বীকরণ 

 

প্রিান সিকারী 

২২-১২-১৯৯৮ 

২১-০৪-২০০৪ িোঁ িোঁ নাই ২২-১২-১৯৯৮ 

 

জ্েড-১৪ 

 

10 

 

 

জনাব শাি আব্দুল বশীর 

প্রিান সিকারী 

বৃন্দাবন সরকান্ত্রর কদলজ, িন্ত্রবগঞ্জ  

জন্ম তান্ত্ররখ: 02-07-1965 

এস.এস.ন্ত্রস-2য়-1981 

এইচ.এসন্ত্রস-2য়-1984 

ন্ত্রব.এ-3য়-1990 

 

প্রিান 

সিকারী 

12-4-

1999 

আত্ত্বীকরণ 

 

প্রিান সিকারী 

12-04-1999 

 িোঁ 

 

িোঁ িোঁ 12-04-1999 

 

জ্েড-১৪ 

সামজিক বেখাস্তকৃত 

16-01-2023 

11 

 

 

জনাব জ্মািা: আবু সাঈে ন্ত্রসন্ত্রেক্কী 

ন্ত্রিাসবরক্ষ কাম ক্লাকম 

জ্জলা ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, ঠাকুরগাঁও 

জন্মতান্ত্ররখ: ১৫-০৬-১৯৬৪ 

এস.এস.ন্ত্রস-৩য়-১৯৮০ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৮৫ 

স্নাতক-   ৩য়- ১৯৮8 

 

ন্ত্রনম্নমান 

সিকারী কাম 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

08-09-

1987 

আত্ত্বীকরণ 

 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

০২-০৭-২০০১ 

২০-০৮-১৯৯০ িোঁ 

 

িোঁ নাই ০২-০৭-২০০১ 

জ্েড-১৪ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 

12 

 

 

জনাব জ্মা: শাি আলম 

ন্ত্রিসাবরক্ষক কাম ক্লাকম 

জ্জলা ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, লক্ষীপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: ২৫-১০-১৯৬৪ 

এস.এস.ন্ত্রস-৩য়- 19৮০ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-৩য়-19৮৩ 

স্নাতক-পাশ-১৯৮৬ 

 

ন্ত্রনম্নমান 

সিকারী 

০১-০৮-

১৯৮৪ 

সরাসন্ত্রর 

 

ন্ত্রিসাব রক্ষক 

কাম ক্লাকম 

০৮-০৭-২০০১ 

 িোঁ 

 

িোঁ নাই ০৮-০৭-২০০১ 

 

জ্েড-১৪ 

 

13 

 

 

জনাব জ্মা: ন্ত্রসরাজুল ইসলাম 

প্রিান সিকারী, নবাব ন্ত্রসরাজ-উে-

জ্েৌলা সরকান্ত্রর কদলজ, নাদটার 

জন্মতান্ত্ররখ: 15-05-1964 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯79 

এইচ.এস.ন্ত্রস-3য়-১৯81 

ন্ত্রব.কম-৩য়-১৯83 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

 

11-05-

1989 

আত্ত্বীকরণ 

 

প্রিান সিকারী 

01-08-2001 

24-08-1994 িোঁ িোঁ নাই 01-08-2001 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

14 

 

 

জনাব জ্মা: কায়োর িরাজী 

প্রিান সিকারী, মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ 

ন্ত্রশক্ষা, বন্ত্ররশাল অঞ্চল, বন্ত্ররশাল 

জন্মতান্ত্ররখ: ১৭-০৩-১৯৭১ 

এস.এস.ন্ত্রস-  ২য়- ১৯৮৬ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-৩য়-১৯৮৯ 

স্নাতক-   ৩য়-  ১৯৯৩ 

ন্ত্রবএড-২য়-    ২০১৯ 

প্রিান 

সিকারী 

২৮-০৭-

১৯৯৯ 

প্রকল্প 

 

প্রিান সিকারী 

০১-০৭-২০০০ 

 

১১-১০-২০০৬ িোঁ িোঁ নাই ১১-১০-২০০৬ 

 

জ্েড-১৪ 

 

15 

 

 

 

জনাব জ্মা: আজিারুল ইসলাম 

খান, প্রিান সিকারী, কুমুন্ত্রেনী 

সরকান্ত্রর কদলজ, টাঙ্গাইল 

জন্মতান্ত্ররখ: 12-04-1964 

এস.এস.ন্ত্রস-2য়-1979 

এইচ.এস.ন্ত্রস-3য়-1981 

ন্ত্রব.কম (স)-3য়-1984 

এম.কম-3য়-1986 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 24-07-

1989 

প্রকল্প 

 

প্রিান সিকারী 

26-05-2007  

 

14-06-1998 িোঁ িোঁ নাই 26-05-2007 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

 

16 

 

 

জনাব এস.এম ন্ত্রসিীকুর রিমান, 

প্রিান সিকারী 

সরকান্ত্রর টিচাস ম জ্েন্ত্রনাং কদলজ, 

 দশার 

জন্মতান্ত্ররখ: ০৩-০৮-১৯৬৫ 

 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম-১৯৮১ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৮৪ 

স্নাতক -৩য়-১৯৮৬ 

ন্ত্রিসাবরক্ষক ২০-০৭-

১৯৮৯ 

প্রকল্প প্রিান সিকারী 

২৮-০৫-২০০৭ 

 

১৪-০৬-১৯৯৮ 

 

িোঁ িোঁ না ২৮-০৫-২০০৭ 

 

জ্েড-১৪ 

 

2018,2019, 2020,2021 

সাদলর এন্ত্রসআর জ্নই। 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 

 

17 

 

 

জনাব সান্ত্রবিা সুলতানা 

প্রিান সিকারী, বন্ত্ররশাল সরকান্ত্রর 

মন্ত্রিলা কদলজ, বন্ত্ররশাল 

জন্মতান্ত্ররখ: ১৮-০৬-১৯৭১ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়- 19৮৬ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-19৮৮ 

স্নাতক- ৩য়-১৯৯১ 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 15-02-

1999 

আত্ত্বীকরণ 

 

প্রিান সিকারী 

০৭-০৬-২০০৭ 

 

১৭-০৫-২০০৪ িো িো নাই ০৭-০৬-২০০৭ 

 

জ্েড-১৪ 

 

18 

 

 

 

জনাব জ্মা: আব্দুল িাই 

প্রিান সিকারী 

গুরুেয়াল সরকান্ত্রর কদলজ, 

ন্ত্রকদশারগঞ্জ 

জন্মতান্ত্ররখ: ০৯-০১-১৯৬৫ 

এস.এস.ন্ত্রস-   ২য়- ৮২ 

এইচ.এস.ন্ত্রস- ২য়- ৮৫ 

স্নাতক-        ৩য়- ৮৭ 

 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 19-04-

1989 

আত্ত্বীকরণ 

 

প্রিান সিকারী 

১১-০৬-২০০৭ 

 

১৩-০৯-২০০১ িোঁ িোঁ নাই ১১-০৬-২০০৭ 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

19 

 

 

 

জনাব জ্মা: আন্ত্রজজুর রিমান 

ন্ত্রিসাবরক্ষক, মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ 

ন্ত্রশক্ষা ময়মনন্ত্রসাংি অঞ্চল, 

ময়মনন্ত্রসাংি  

জন্মতান্ত্ররখ: 31-10-1969 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়-1984 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-1986 

ন্ত্রব.কম-3য়-1990 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 31-08-

1995 

প্রকল্প 

 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

01-07-1999 

10-03-2008 িোঁ িোঁ নাই 10-03-2008 

 

জ্েড-১৪ 

 

20 

 

 

 

জনাব জ্মািাম্মে জ্বল্লাল জ্িাদসন 

ন্ত্রিসাবরক্ষক, চাটন্ত্রখল পাঁচগাও 

মািবুব সরকান্ত্রর কদলজ, চাটন্ত্রখল,  

জ্নায়াখালী 

জন্মতান্ত্ররখ: ১০-১২-১৯৬৮ 

 

 

 

এস.এস.ন্ত্রস-  ২য়-19৮৫ 

এইচ.এস.ন্ত্রস- ২য়-19৮৭ 

স্নাতক-        ৩য়-19৯০ 

এোকাউন্ট্োন্ট্ ০৭-০৯-

১৯৯৫ 

প্রকল্প 

 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-১৯৯৯ 

১০-০৩-২০০৮ িোঁ িোঁ নাই ১০-০৩-২০০৮ 

 

জ্েড-১৪ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 

 

21 

 

 

জনাব জ্মা: দুরুল জ্িাো 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

রাজশািী সরকান্ত্রর মন্ত্রিলা কদলজ, 

রাজশািী 

জন্মতান্ত্ররখ: ০১-০২-১৯৬৬ 

এস.এ.সন্ত্রস- ২য় - 19৮২ 

এইচ.এস.ন্ত্রস- ২য়- 19৮৪  

স্নাতক-      ৩য়- 19৮৬ 

 

একাউন্ট্োন্ট্ 

 

০৯-০৯-

১৯৯৫ 

প্রকল্প 

 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-১৯৯৯ 

 

১০-০৩-২০০৮ িোঁ িোঁ নাই ১০-০৩-২০০৮ 

 

জ্েড-১৪ 

 

22 

 

 

 

জনাব নাজমা জ্বগম 

উচ্চমান সিকারী 

নরন্ত্রসাংেী সরকান্ত্রর বান্ত্রলকা উচ্চ 

ন্ত্রবদ্যালয়, নরন্ত্রসাংেী 

জন্মতান্ত্ররখ: ১৪-০২-১৯৭২ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়- 19৮৬ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-৩য়-19৮৮ 

স্নাতক-৩য়-১৯৯২ 

 

জ্িড 

এোন্ত্রসস্টোন্ট্ 

১০-০৯-

১৯৯৫ 

প্রকল্প 

 

প্রিান সিকারী 

০১-০৭-১৯৯৯ 

১০-০৩-২০০৮ িো িো নাই ১০-০৩-২০০৮ 

    জ্েড-১৪ 

 

23 

 

 

জনাব স্বপন কুমার পাল 

উচ্চমান সিকারী 

টিচাস ম জ্েন্ত্রনাং কদলজ, রাজশািী। 

জন্ম তান্ত্ররখ: 15-09-1974 

এস.এস.ন্ত্রস-1ম- 89 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-91 

ন্ত্রব.এ-3য়-93 

জ্িডএন্ত্রসস্টো

ন্ট্ 

 

09-09-

১৯97 

প্রকল্প 

 

উচ্চমান সিকারী 

09-08-২০06 

10-03-২০08 িোঁ িোঁ নাই 10-03-2008 

 

জ্েড-১৪ 

2017 ও 2019 সানেে 

এজসআে-এ প্রজতনবদেকােী 

কম জকতজাে োমসহ সীে রেই। 

 

24 

 

 

জনাব জ্মা: রাদশদুল ইসলাম 

উচ্চমান সিকারী 

উচ্চ মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষক প্রন্ত্রশক্ষণ 

ইনন্ত্রস্টটিউট, রাজশািী 

জন্মতান্ত্ররখ: ০১-০১-১৯৭৪ 

 

 

 

এস.এস.ন্ত্রস-  ২য়- 19৮৯ 

এইচ.এস.ন্ত্রস- ২য়-19৯১ 

স্নাতক-       ৩য়- 19৯৩ 

 

উচ্চমান 

সিকারী 

 

১৪-০৯-

১৯৯৭ 

প্রকল্প 

 

উচ্চমান সিকারী 

০১-0৭-১৯৯৯ 

১০-০৩-২০০৮ িোঁ িোঁ নাই ১০-০৩-২০০৮ 

 

জ্েড-১৪ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 
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জনাব জ্মা: আিসান িাবীব 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

সরকান্ত্রর টিচাস ম জ্েন্ত্রনাং কদলজ, 

পাবনা 

জন্মতান্ত্ররখ: 25-10-1972 

এস.এস.ন্ত্রস-2য়-1987 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-1989 

ন্ত্রব.কম-3য়-1992 

 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 17-09-

1997 

প্রকল্প 

 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

01-07-1999 

10-03-2008 িোঁ িোঁ নাই 10-03-2008 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: জামাল জ্িাদসন 

তালুকোর, ন্ত্রিসাবরক্ষক 

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর, 

ঢাকা  

জন্মতান্ত্ররখ: ০২-০১-১৯৭১ 

এস.এস.ন্ত্রস-2য়-198৭ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-19৮৯ 

ন্ত্রব.কম-২য়-199১ 

স্নাতদকাত্তর -2য়-199৩ 

ন্ত্রবএড-৩.৩৬-২০১৯ 

ন্ত্রিসাবরক্ষক ১৮-০৯-

১৯৯৪ 

প্রকল্প 

 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

২৩-০৬-২০১০ িোঁ িোঁ নাই ২৩-০৬-২০১০ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: শািজািান আলী 

উচ্চমান সিকারী 

পঞ্চগড় ন্ত্রবন্ত্রপ সরকান্ত্রর উচ্চ 

ন্ত্রবদ্যালয়, পঞ্চগড় 

জন্ম তান্ত্ররখ: 14-09-1973 

এস.এস.ন্ত্রস-1ম-1989 

এইচ.এসন্ত্রস-2য়-1991 

ন্ত্রব.এ-2য়-1993 

এল.এলন্ত্রব-২য়-2005 

 

জ্িড 

এোন্ত্রসস্টোন্ট্ 

04-09-

1995 

প্রকল্প 

 

উচ্চমান সিকারী 

01-07-1999 

23-06-2010 িোঁ 

 

িোঁ নাই 23-06-2010 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব ন্ত্রবকাশ চন্দ্র মজুমোর 

উচ্চমান সিকারী 

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিিপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তান্ত্ররখ: 01-06-১৯66 

 

 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম- 81 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-84 

ন্ত্রব.এ(সম্মান)-২য়-87 

ন্ত্রব.এড-২য়-93 

এম.এড-2য়-96 

কোন্ত্রশয়ার 

কাম জ্স্টার 

ন্ত্রকপার 

14-12-

১৯95 

সরাসন্ত্রর 

 

উচ্চমান 

সিকারী 

13-02-২০11 

 

 িোঁ িোঁ নাই 13-02-২০11 

 

জ্েড-১৪ 

 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 
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জনাব জ্মাোঃ আবু তাদির জ্শখ 

উচ্চমান সিকারী, মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ 

ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর,  ঢাকা। 

জন্ম তান্ত্ররখ: 26-06-১৯70 

এসএসন্ত্রস-2য়-1985 

এইচএসন্ত্রস-2য়-1992 

 

 

অন্ত্রিস 

সিায়ক 

10-05-

১৯89 

প্রকল্প 

 

উচ্চমান সিকারী 

13-02-২০11 

 

১৪-০৬-১৯৯৮ িোঁ িোঁ নাই 13-02-2011 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

অজিস 

সহকােী 

17-03-

2004 
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জনাব জ্মািাম্মে নূরুজ্জামান 

উচ্চমান সিকারী 

আরমান্ত্রনদটালা সরকান্ত্রর উচ্চ 

ন্ত্রবদ্যালয়, ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: ০১-১২-১৯৭৯ 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম-199৫ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-1ম-199৭ 

ন্ত্রব.এ-2য়-২০০1 

ন্ত্রব.এড-৩.১3-২০১৯ 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

২৮-০২-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর 

 

উচ্চমান সিকরী 

১৩-০২-২০১১ 

 

 িোঁ িোঁ নাই ১৩-০২-২০১১ 

 

 

জ্েড-১৪ 

2017 িদত 2021 সাদলর মুল 

এন্ত্রসআর রেই। 
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জনাব আ: কন্ত্ররম 

উচ্চমান সিকারী 

আরমান্ত্রনদটালা সরকান্ত্রর উচ্চ 

ন্ত্রবদ্যলয়, ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: ০১-০৪-১৯৬৯ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৮৬ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৯০ 

স্নাতক -৩য়-১৯৯২ 

স্নাতদকাত্তর -৩য়-১৯৯৫  

ন্ত্রব.এড -২য়-১৯৯৮  

ন্ত্রনম্নমান 

সিকারী কাম 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

১৭-১২-

১৯৯৫ 

সরাসন্ত্রর 

 

উচ্চমান সিকারী 

১৪-০২-২০১১ 

 

 িোঁ িোঁ নাই ১৪-০২-২০১১ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: আব্দুর রাজ্জাক 

প্রিান সিকারী 

ন্ত্রিওর সরকান্ত্রর কদলজ, মান্ত্রনকগঞ্জ 

জন্ম তান্ত্ররখ: ০২-০১-১৯৬৭ 

 

 

 

এস.এস.ন্ত্রস- ২য়- 19৮৩ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়- 19৮৭ 

 

ন্ত্রনম্নমান 

সিকারী কাম 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

০১-০১-

১৯৯৬ 

সরাসন্ত্রর 

 

প্রিান সিকারী 

১৪-০২-২০১১ 

 

 িোঁ িোঁ নাই ১৪-০২-২০১১ 

 

জ্েড-১৪ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 
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জনাব সাংন্ত্রক্ষপ্ত ময় চাকমা 

ন্ত্রিসাবরক্ষক (স্বদবতদন) 

মুলপে: উচ্চমান সিকারী 

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ ন্ত্রশক্ষা,  

চট্টোম অঞ্চল, চট্টোম 

জন্মতান্ত্ররখ: 25-05-1968 

এস.এস.ন্ত্রস-3য়-1984 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-1986 

ন্ত্রব.এ-3য়-199৫ 

ন্ত্রনম্নমান 

সিকারী কাম 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

09-12-

1990 

সরাসন্ত্রর 

 

উচ্চমান সিকারী 

17-02-2011 

 

 িোঁ িোঁ নাই 17-02-2011 

 

জ্েড-১৪ 

 

উচ্চমাে সহকােী পনদ র াগদাে 

পত্র এবং 2016,2017, 

2018,2021  সানেে এজসআে 

রেই। 
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জনাব জ্মা: আইয়ুব আলী ন্ত্রসকোর, 

উচ্চমান সিকারী 

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: ১০-০২-১৯৬৪ 

এস.এস.ন্ত্রস-৩য়-১৯৮৭ এমএলএস 

এস 

১৭-০৪-

১৯৮৩ 

সরাসন্ত্রর 

 

উচ্চমান সিকারী 

১৭-০২-২০১১ 

 

 িোঁ িোঁ নাই ১৭-০২-২০১১ 

 

জ্েড-১৪ 

অন্ত্রিস সিকারী পদে পদোন্নন্ত্রতর 

আদেশ ও জ্ াগোনপে, 

এন্ত্রসআর, সান্ত্রিমস বুদকর 

িদটাকন্ত্রপ জ্নই 

অজিস 

সহকােী 

10-07-

1993 
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জনাব জ্মা: িান্ত্রববুর রিমান 

উচ্চমান সিকারী 

নবাবপুর সরকান্ত্রর উচ্চ ন্ত্রবদ্যালয়, 

কাপ্তানবাজার, ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: ১০-০৬-১৯৬৮ 

এস.এস.ন্ত্রস-  ২য়- 19৮৪ 

এইচ.এস.ন্ত্রস- ৩য়-19৮৭ 

 

ন্ত্রনম্নমান 

সিকারী কাম 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

১৪-১২-

১৯৯৫ 

সরাসন্ত্রর 

 

উচ্চমান সিকারী 

১৭-০২-২০১১ 

 

 িোঁ িোঁ নাই ১৭-০২-২০১১ 

 

জ্েড-১৪ 

2021 সানেে এজসআে রেই 

36 

 

 

 

জনাব আবদুল কাইয়ুম 

ন্ত্রিসাব রক্ষক কাম ক্লাকম 

জ্জলা ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, নরন্ত্রসাংেী 

জন্মতান্ত্ররখ: 01-11-1973 

 

এস.এস.ন্ত্রস-2য়-1989 

এইচ.এস.ন্ত্রস-1ম-1991 

স্নাতক-   2য়-1993 

ন্ত্রব.এড-3.28-2020 

ন্ত্রনম্নমান 

সিকারী কাম 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

14-12-

1995 

সরাসন্ত্রর ন্ত্রিসাব রক্ষক 

কাম ক্লা. 

17-02-2011 

- িোঁ 

 

িোঁ নাই 17-02-2011 

 

জ্েড-১৪ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 

37 

 

 

জনাব জ্মা: শিীদুল ইসলাম 

উচ্চমান সিকারী 

জ্শদরবাাংলা নগর সরকান্ত্রর বালক 

উচ্চ ন্ত্রবদ্যালয়, ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: 01-06-1976 

এস.এস.ন্ত্রস-2য়-1992 

এইচ.এস.ন্ত্রস-1ম-1994 

ন্ত্রব.এ-2য়-1997 

ন্ত্রব.এড-2য়-2000 

ন্ত্রনম্নমান 

সিকারী কাম 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

17-12-

1995 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

17-02-2011 

 

- িোঁ িোঁ নাই 17-02-2011 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

38 

 

 

 

জনাব জ্মািাম্মদুল ইসলাম ভূঞা 

উচ্চমান সিকারী 

মন্ত্রতন্ত্রিল সরকান্ত্রর বালক উচ্চ 

ন্ত্রবদ্যালয়, ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: ০৩-০৫-১৯৭০ 

এস.এস.ন্ত্রস-  ২য়- ১৯৮৬ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-কম- ১৯৯০ 

স্নাতক-        ২য়- ১৯৯২ 

ন্ত্রবএড -      ২য়-  ১৯৯৯ 

 

ন্ত্রনম্নমান 

সিকারী কাম 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

১৮-১২-

১৯৯৫ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

১৭-০২-২০১১ 

 

 িোঁ িোঁ নাই ১৭-০২-২০১১ 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

39 

 

 

জনাব জ্মা: জহুরল ইসলাম 

উচ্চমান সিকারী 

িন্ত্ররেপুর সরকান্ত্রর বান্ত্রলকা উচ্চ 

ন্ত্রবদ্যালয়, িন্ত্ররেপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: ২১-০৭-১৯৬৬ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়- 19৮৫ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-৩য়- 2001 

 

ননশ প্রিরী ১-১০-

১৯৮৩ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

২০-০২-২০১১ 

 

 িোঁ িোঁ নাই ২০-০২-২০১১ 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

40 

 

 

 

 

জনাব জ্মা: জ্মদিেী িাসান 

উচ্চমান সিকারী 

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর 

বাাংলদেশ, ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: ০৫-০৩-১৯৭৯ 

 

 

এস.এস.ন্ত্রস-  ১ম- ১৯৯৫ 

এইচএসন্ত্রস- ২য়- ১৯৯৮ 

স্নাতক-     ৩য়- 20০৩ 

 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

২৭-০২-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর 

 

উচ্চমান সিকারী 

২২-০২-২০১১ 

 

 িোঁ িোঁ নাই ২২-০২-২০১১ 

 

জ্েড-১৪ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 
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জনাব সাদলিা আিদরাজ  

উচ্চমান সিকারী 

নান্ত্ররন্দা সরকান্ত্রর উচ্চ ন্ত্রবদ্যালয়, 

ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: ২২-১১-১৯৬৭ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৮২ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৮৪ 

স্নাতক -২য়-১৯৮৬ 

স্নাতদকাত্তর -২য়-১৯৯৭ 

ন্ত্রব.এড -৩.৫-২০০৮  

করন্ত্রনক 01-০7-

১৯৮7 

আত্ত্বীকরণ 

 

উচ্চমান সিকারী 

২৪-০২-২০১১ 

 

০৮-০৯-১৯৯০ িোঁ িোঁ না ২৪-০২-২০১১ 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

৪২ 

 

 

 

জনাব জ্মািাম্মে ইদ্রীস আলী 

ন্ত্রসকোর, উচ্চমান সিকারী 

িন্ত্ররেপুর ন্ত্রজলা স্কুল, িন্ত্ররেপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: 02-03-1974 

এস.এস.ন্ত্রস-2য় - 1990 

এইচ.এস.ন্ত্রস- ২য়-1992 

স্নাতক-৩ি-1994 

জবএড-2002 

ন্ত্রনম্নমান 

সিকারী কাম 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

19-12-

১৯৯৫ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

24-02-2011 

 িোঁ িোঁ নাই 24-02-2011 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

4৩ 

 

 

জনাব ন্ত্রবপুল চন্দ্র সািা 

ন্ত্রিসাব রক্ষক-কাম ক্লাকম 

জ্জলা ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, নারায়নগঞ্জ 

জন্ম তান্ত্ররখ: 31-12-1974 

এসএসন্ত্রস-৩য়- ১৯৯১ 

এইচএসন্ত্রস-২য়--১৯৯৩ 

স্নাতক-3য়-১৯৯৫ 

স্নাতদকাত্তর-২য়-২০০০ 

ন্ত্রবএড-৩.৩৯-২০১৯ 

ন্ত্রনম্নমান 

সিকারী 

১৮-১২-

১৯৯৫ 

সরাসন্ত্রর প্রিান সিকারী 

২৭-0২-২০11 

 

 িোঁ িোঁ নাই ২৭-0২-২০11 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

44 

 

 

জনাব জ্মা: জািাঙ্গীর আলম 

উচ্চমান সিকারী 

জ্িনী সরকান্ত্রর বান্ত্রলকা উচ্চ 

ন্ত্রবদ্যালয়, জ্িনী 

জন্মতান্ত্ররখ: ০৪-১১-১৯৬৭ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়- 19৮৫ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-৩য়-19৮৮ 

 

ন্ত্রনম্নমান 

সিকারী কাম 

মুদ্রান্ত্রক্ষন্ত্ররক 

 

০৮-০৬-

১৯৯৫ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

০১-০৩-২০১১ 

 

 িো িো নাই ০১-০৩-২০১১ 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

45 

 

 

জনাব জ্মা: বাবুল ন্ত্রশকোর 

উচ্চমান সিকারী, সরকান্ত্রর জ্েদবন্দ্র 

কদলজ, মান্ত্রনকগঞ্জ 

জন্মতান্ত্ররখ: ২০-০৮-১৯৭১ 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম-১৯৮৭ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৮৯ 

স্নাতক -২য়-১৯৯৪ 

 

ন্ত্রনম্নমান 

সিকারী কাম 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

১৮-১২-

১৯৯৫ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

০১-০৩-২০১১ 

 

 িোঁ িোঁ না ০১-০৩-২০১১ 

 

 

জ্েড-১৪ 

2021 সাদলর এন্ত্রসআর এর 

প্রন্ত্রতস্বাক্ষরকারী এবাং 

প্রন্ত্রতদবেনকারী একই কম মকতমা। 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 

46 

 

 

 

 

জনাব জ্মািাম্মে সামছুল িক 

উচ্চমান সিকারী 

রাণী ন্ত্রবলাসমন্ত্রণ সরকান্ত্রর  

বান্ত্রলক উচ্চ ন্ত্রবদ্যালয়, গাজীপুর 

জন্ম তান্ত্ররখ: 31-12-1967 

এস.এস.ন্ত্রস-2য়-1985 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-1991 

ন্ত্রব.এ-3য়-1993 

 

ন্ত্রনম্নমান 

সিকারী কাম 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

24-12-

1995 

সরাসন্ত্রর 

 

উচ্চমান সিকারী 

01-03-2011 

 

- িোঁ িোঁ নাই 01-03-2011 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

47 

 

 

 

 

জনাব জ্জাির আিদমে 

উচ্চমান সিকারী 

ন্ত্রশবগঞ্জ সরকান্ত্রর মদডল িাই স্কুল, 

ন্ত্রশবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

জন্মতান্ত্ররখ: ০১-১০-১৯৬৭ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়-  ১৯৮৩ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৮৫ 

স্নাতক-   ২.৫০- ২০১৫ 

 

ন্ত্রনম্নমান 

সিকারী কাম 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

14-01-

1987 

আত্ত্বীকরণ 

 

উচ্চমান সিকারী 

০৩-০৩-২০১১ 

 

1৯-০1-১৯৯5 িোঁ িোঁ নাই ০৩-০৩-২০১১ 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

48 

 

 

 

জনাব জ্মা: রন্ত্রিকুল ইসলাম 

উচ্চমান সিকারী 

িানমন্ত্রি গি: বদয়জ িাই স্কুল, 

ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: ৩১-১২-১৯৭২ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়- 19৮৮ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-৩য়-199১ 

 

জ্স্টার ন্ত্রকপার ০১-১০-

১৯৯২ 

সরাসন্ত্রর 

 

উচ্চমান সিকারী 

০৩-০৩-২০১১ 

 

 িোঁ িোঁ নাই ০৩-০৩-২০১১ 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

49 

 

 

 

জনাব ন্ত্রকরন মালা সািা 

উচ্চমান সিকারী 

ব্রাহ্মন্দী জ্ক জ্ক এম সরকান্ত্রর উচ্চ 

ন্ত্রবদ্যালয়, নরন্ত্রসাংেী 

জন্মতান্ত্ররখ:২৪-০১-১৯৭৪ 

 

 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়- 19৮৯ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-19৯১ 

স্নাতক- ২য়-১৯৯৩ 

ন্ত্রব.এড-3.60-2020 

 

ন্ত্রনম্নমান 

সিকারী কাম 

মুদ্রান্ত্রক্ষন্ত্ররক 

 

০১-০১-

১৯৯৬ 

সরাসন্ত্রর 

 

উচ্চমান সিকারী 

০৩-০3-২০১১ 

 

 িোঁ িোঁ নাই ০৩-০3-২০১১ 

 

জ্েড-১৪ 

 

2021 সানেে এজসআে রেই 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 

 

50 

 

 

জনাব জ্মাোঃ ন্ত্রমজানুর রিমান 

উচ্চমান সিকারী  

জ্িনী সরকারী বন্ত্রলকা উচ্চ 

ন্ত্রবদ্যালয়, জ্িনী। 

জন্ম তান্ত্ররখ: 31-12-১৯65 

এসএসন্ত্রস-3য়-1981 

এইচএসন্ত্রস-2য়-1984 

 

 

 

ন্ত্রনম্নমান 

সিকারী 

27-07-

1998 

আত্ত্বীকরণ 

 

উচ্চমান সিকারী 

05-03-২০11 

 

13-08-1990 - িোঁ নাই 05-03-২০11 

 

জ্েড-১৪ 

স্থায়ীকরদণর কন্ত্রপ রেই।  

51 

 

 

জনাব িান্ত্রসনা সাকী 

উচ্চমান সিকারী 

বাকন্ত্রলয়া সরকান্ত্রর উচ্চ ন্ত্রবন্ত্রদ্যালয়, 

চট্টোম 

জন্মতান্ত্ররখ: 06-02-1965 

এস.এস.ন্ত্রস-2য়-1981 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-1983 

ন্ত্রব.এস.এস (স)-2য়-1986 

এম.এস.এস-2য় -1987 

ন্ত্রনম্নমান 

সিকারী কাম 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

06-11-

1994 

সরাসন্ত্রর 

 

উচ্চমান সিকারী 

05-03-2011 

 

 িোঁ িোঁ নাই 05-03-2011 

 

জ্েড-১৪ 

 

৫2 

 

 

 

জনাব জ্মা: মুন্ত্রজবর রিমান 

ন্ত্রিসাবরক্ষক কাম ক্লাকম 

জ্জলা ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিসার, খুলনা 

জন্ম তান্ত্ররখ: 15-01-1965 

এস.এস.ন্ত্রস-2য়-1981 

এইচ.এসন্ত্রস-৩য়-198৬ 

 

টাইন্ত্রপষ্ট কাম 

ক্লাকম 

16-07-

1989 

প্রকল্প 

 

উচ্চমান সিকারী 

07-03-20১1 

14-06-1998 িোঁ 

 

িোঁ নাই 07-03-20১1 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

53 

 

 

জনাব োদলিা খাতুন 

প্রিান সিকারী, গি: করলজ অব 

অোপ্লাইড ন্ত্রিউম্যান সাইন্স, 

আন্ত্রজমপুর ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ:৩১-১২-১৯৬৯ 

 

 

 

এস.এস.ন্ত্রস-  ২য়- 19৮৫ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-৩য়- 19৮৯ 

স্নাতক-৩য়-19৯১ 

 

টাইন্ত্রপস্ট 14-07-

1998 

আত্ত্বীকরণ 

 

প্রিান সিকারী 

০৭-০৩-২০১১ 

 

৩০-০৯-২০০৩ িোঁ িোঁ নাই ০৭-০৩-২০১১ 

 

জ্েড-১৪ 

 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 

 

৫৪ 

 

 

 

িোব রমা: ইমাম উজিে ভূইিা 

প্রধাে সহকােী 

র ৌমুহেী সেকাজে সানেহ আহনমদ 

কনেি,  রোিাখােী 

িন্মতাজেখ: 01-01-1966 

এস.এস.ন্ত্রস-2য় - 19৮1 

এইচ.এস.ন্ত্রস- ২য়-1989 

স্নাতক-৩ি-1991 

কোন্ত্রশয়ার 24-07-

199৯ 

প্রকল্প 

 

প্রিান সিকারী 

 

07-03-2011 

11-10-2006 িোঁ িোঁ নাই 07-03-2011 

 

 

জ্েড-১৪ 

 এসিআর নেই। 

 

5৫ 

 

 

জনাব জ্মািাম্মে োয়ীদুল 

ইসলামভূঞা, প্রিান সিকারী 

আনন্দ জ্মািন কদলজ, ময়মনন্ত্রসাংি 

জন্মতান্ত্ররখ: ২৫-০১-১৯৭৮ 

এসএসন্ত্রস-1ম-১৯৯২ 

এইচএসন্ত্রস-৩য়-১৯৯৮ 

স্নাতক-২য়-২০03 

স্নাতদকাত্তর-2য়-২০১0 

ন্ত্রিসাব 

সিকারী 

২১-১১-

২০০০ 

সরাসন্ত্রর 

 

প্রিান সিকারী 

০৭-০৩-২০১১ 

 

 িোঁ িোঁ নাই ০৭-০৩-২০১১ 

 

জ্েড-১৪ 

 

2021 সানেে এজসআে রেই। 

5৬ 

 

 

 

জনাব তাদির আিমে 

প্রিান সিকারী 

জ্সানাগাজী সরকান্ত্রর কদলজ, জ্িনী 

জন্ম তান্ত্ররখ: ০৪-০২-১৯৬৪ 

এস.এস.ন্ত্রস-৩য়-198০ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-৩য়-19৮2 

ন্ত্রব.এ-২য়-2000 

 

করন্ত্রনক 13-12-

1988 

আত্ত্বীকরণ 

 

প্রিান সিকারী 

০৮-০৩-২০১১ 

 

০১-০৬-১৯৯৭ িোঁ িোঁ নাই ০৮-০৩-২০১১ 

 

জ্েড-১৪ 

2021 সাদলর এন্ত্রসআর জ্নই 

5৭ 

 

 

 

জনাব টি.এম জ্সকান্দার 

প্রিান সিকারী  

জান্ত্রতর ন্ত্রপতা বঙ্গবন্ধু জ্শখ মুন্ত্রজবুর 

রিমান কদলজ, শরীয়তপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: ১০-০১-১৯৬৯ 

এস.এস.ন্ত্রস-৩য়- 19৮৫ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-৩য়-19৮৭ 

স্নাতক- ৩.১০-২০১৬ 

 

অন্ত্রিস 

সিকারী 

14-07-

1998 

আত্ত্বীকরণ 

 

প্রিান সিকারী 

০৮-০৩-২০১১ 

 

৩০-০৯-২০০৩ িো িো নাই ০৮-০৩-২০১১ 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

5৮ 

 

 

 

জনাব িান্ত্রমো জ্বগম 

উচ্চমান সিকারী 

মাধ্যন্ত্রমক ওউচ্চ ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর, 

ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: ২৩-০৮-১৯৬৯ 

এস.এস.ন্ত্রস-৩য়-১৯৮5 

এইচ.এস.ন্ত্রস-৩য়-১৯90 

স্নাতক- ৩য়  - ১৯৯3 

 

ন্ত্রনম্নমান 

সিকারী কাম 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

০১-১২-

১৯৯৬ 

সরাসন্ত্রর 

 

উচ্চমান সিকারী 

০৮-০৩-২০১১ 

 

 িো িো নাই ০৮-০৩-২০১১ 

 

জ্েড-১৪ 

 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 

 

৫৯ 

 

 

 

জনাব জ্মা: ন্ত্রলয়াকত জ্িাদসন 

ন্ত্রিসাব রক্ষক কাম-ক্লাকম 

মুলপে: প্রিান সিকারী 

জ্জলা ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, শরীয়তপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: 01-06-1970 

এস.এস.ন্ত্রস-2য়-1987 

এইচ.এস.ন্ত্রস-3য়-1989 

ন্ত্রব.এস.এস-2.80-2016 

 

অন্ত্রিস 

সিকারী 

14-07-

1998 

আত্ত্বীকরণ 

 

প্রিান সিকারী 

08-03-2011 

 

30-09-2003 িোঁ িোঁ নাই 08-03-2011 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

 

6০ 

 

 

জনাব জ্মািাম্মে আলতাি জ্িাদসন 

প্রিান সিকারী  

ন্ত্রপদরাজপুর সরকান্ত্রর মন্ত্রিলা কদলজ 

ন্ত্রপদরাজপুর। 

জন্ম তান্ত্ররখ: 03-06-1971 

এসএসন্ত্রস-2য়ম-1986 

এইচএসন্ত্রস-কম্পা-1989 

ন্ত্রবএ-3য়-1993 

 

 

ন্ত্রিসাব 

সিকারী 

 

০৬-০৭-

২০০০ 

সরাসন্ত্রর 

 

প্রিান সিকারী 

০৮-০৩-২০১১ 

 

 

 

িোঁ িোঁ নাই ০৮-০৩-২০১১ 

 

জ্েড-১৪ 

 

2021 সাদলর এন্ত্রস আর জ্নই। 

 

6১ 

 

 

 

জনাব জ্মা: িান্ত্রমদুর রিমান 

ন্ত্রিসাবরক্ষক (স্বদবতদন) 

মুলপে: প্রিান সিকারী 

রাংপুর সরকান্ত্রর কদলজ, রাংপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: ০৭-০২-১৯৭৬ 

এস.এস.ন্ত্রস-৩য়- 19৯২ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-৩য়-199৪ 

স্নাতক- ২.০৫-২০১০ 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

মুদ্রান্ত্রক্ষন্ত্ররক 

১৯-০৪-

২০০০ 

সরাসন্ত্রর 

 

প্রিান সিকারী 

০৯-০৩-২০১১ 

 

 িো িো নাই ০৯-০৩-২০১১ 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

6২ 

 

 

 

জনাব শাি জ্মা: এক্রামুজ্জামান 

প্রিান সিকারী 

কুন্ত্রষ্টয়া সরকান্ত্রর মন্ত্রিলা কদলজ, 

কুন্ত্রস্টয়া 

জন্মতান্ত্ররখ: ০১-০৭-১৯৬৭ 

 

 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়- 19৮২ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-3য়-19৮৪ 

স্নাতক- ৩য়-১৯৮৬ 

 

অন্ত্রিস 

সিকারী 

0৩-07-

1986 

আত্ত্বীকরণ প্রিান সিকারী 

১০-০৩-২০১১ 

 

০৬-১১-১৯৯৪ িো িো নাই ১০-০৩-২০১১ 

    জ্েড-১৪ 

2021 সানেে এজসআে রেই 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 

 

6৩ 

 

 

জনাব জ্মা: ন্ত্রসরাজুল ইসলাম 

প্রিান সিকারী 

সরকান্ত্রর কমাস ম কদলজ, চট্টোম 

জন্মতান্ত্ররখ: ০৩-০১-১৯৭১ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়- ১৯৮৬ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়- ১৯৯০ 

স্নাতক-৩য়--১৯৯২ 

 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

ন্ত্রিসাব 

সিকারী 

৩১-০৩-

১৯৯৬ 

আত্ত্বীকরণ প্রিান সিকারী 

১০-০৩-২০১১ 

 

26-07-2005 িোঁ িোঁ নাই ১০-০৩-২০১১ 

 

জ্েড-১৪ 

 

2019,2020 , 2021 সাদলর 

এন্ত্রসআর জ্নই 

 

6৪ 

 

 

জনাব এইচ. এম মাইনুল কবীর, 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

মূলপে-উচ্চমান সিকারী 

সরকান্ত্রর সাংগীত কদলজ, ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: 31-01-1971 

এস.এস.ন্ত্রস-1ম-1988 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-1990 

স্নাতক-2য়-1993 

 

জ্ষ্টার ন্ত্রকপার 10-07-

1996 

প্রকল্প 

 

উচ্চমান সিকারী 

10-03-2011 

 

11-10-2006 িোঁ 

 

িোঁ নাই 10-03-2011 

 

জ্েড-১৪ 

 

2017 হনত 2020 সানেে মুে 

এজসআে জ্নই 

6৫ 

 

 

 

জনাব জ্মা: আবুল কাদশম 

প্রিান সিকারী 

ঠাকুরগাঁও সরকান্ত্রর কদলজ, 

ঠাকুরগাঁও 

জন্মতান্ত্ররখ: ০৪-০৫-১৯৬৪ 

এস.এস.ন্ত্রস-  ৩য়- 19৭৯ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-৩য়-19 ৮১ 

স্নাতক-৩য়-19৮৫ 

 

ন্ত্রনম্নমান 

সিকারী কাম 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

03-02-

1987 

আত্ত্বীকরণ 

 

প্রিান সিকারী 

১২-০৩-২০১১ 

 

০৪-১০-১৯৯৫ িোঁ িোঁ নাই ১২-০৩-২০১১ 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

৬৬ 

 

 

জনাব জ্মাোঃ নুরুল আলম ভূ ূঁইয়া, 

প্রিান সিকারী 

রায়পুর সরকান্ত্রর কদলজ, লক্ষ্মীপুর। 

জন্ম তান্ত্ররখ: 01-04-২০71 

 

 

 

এসএসন্ত্রস-2য়-19৮৭ 

এইচএসন্ত্রস-কম্পা-1990 

স্নাতক-3য়-1991 

3য় জ্েণীর 

কম মচারী 

27-07-

1998 

আত্ত্বীকরণ 

 

প্রিান সিকারী 

13-03-২০11 

 

21-04-2004 িোঁ িোঁ নাই 13-03-২০11 

 

জ্েড-১৪ 

 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 

67 

 

 

 

জনাব জ্মািাম্মে আন্ত্রমর জ্িাদসন, 

ন্ত্রিসাবরক্ষক (স্বদবতদন) 

মুলপে: প্রিান সিকারী 

সরকান্ত্রর টিচাস ম জ্েন্ত্রনাং কদলজ, 

ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: ২৮-০৯-১৯৭৬ 

এস.এস.ন্ত্রস-1ম-1992 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-1997 

ন্ত্রব.কম-2য়-1999 

 

ন্ত্রিসাব 

সিকারী 

 

01-03-

2001 

সরাসন্ত্রর 

 

প্রিান সিকারী 

13-03-2011 

 

- িোঁ িোঁ নাই 13-03-2011 

 

জ্েড-১৪ 

 

এন্ত্রসআর,সান্ত্রিমস বুদকর 

িদটাকন্ত্রপ , প্রিান সিকারী পদে 

পদোন্নন্ত্রতর আদেশ ও জ্ াগোন 

পে জ্নই। 

 

68 

 

 

জনাব জ্মা: জ্মাবারক উল্লাি 

উচ্চমান সিকারী, মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ 

ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর, ঢাকা। 

জন্ম তান্ত্ররখ: 16-06-1982 

এস.এস.ন্ত্রস-1ম-1997 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২ি-1999 

ন্ত্রব.কম-৩য়-2001 

ন্ত্রব.এড-3.11-2019 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

01-03-

2005 

সরাসন্ত্রর 

 

উচ্চচ্চমান সিকারী 

13-03-2011 

 

 িোঁ িোঁ নাই 13-03-2011 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

69 

 

 

 

জনাব জন্ত্রসম উন্ত্রিন ভূ ূঁঞা 

প্রিান সিকারী 

জ্িনী সরকান্ত্রর কদলজ, জ্িনী 

জন্মতান্ত্ররখ: ০১-২-১৯৬৫ 

এস.এস.ন্ত্রস-৩য়-১৯৮১ 

এইচ.এস.ন্ত্রস- ৩য়-১৯৮৩ 

স্নাতক- ৩য়  - ১৯৮৫ 

 

অন্ত্রিস 

সিকারী 

31-10-

1988 

আত্ত্বীকরণ প্রিান সিকারী 

১৬-০৩-২০১১ 

২৬-১০-১৯৯৪  িোঁ িোঁ নাই ১৬-০৩-২০১১ 

জ্েড-১৪ 

 

70 

 

 

 

জনাব ইকবাল জ্িাদসন 

ন্ত্রিসাবরক্ষক (স্বদবতদন) 

মুলপে: প্রিান সিকারী 

সকরান্ত্রর বাঙলা কদলজ, ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: ১2-১2-১৯৭০ 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম- 19৮৬ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-19৮৮ 

স্নাতক- ৩য়-১৯৯৩‘  

 

জ্স্টার ন্ত্রকপার ২২-০২-

২০০১ 

সরাসন্ত্রর 

 

প্রিান সিকারী 

১৬-০৩-২০১১ 

 

 িোঁ িোঁ নাই ১৬-০৩-২০১১ 

 

জ্েড-১৪ 

 

71 

 

 

 

জনাব জ্মা: কন্ত্রবর জ্িাদসন 

প্রিান সিকারী, জ্তজগাঁও সরকান্ত্রর 

উচ্চন্ত্রবদ্যালয়, ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: ৩১-১২-১৯৬৮ 

এস.এস.ন্ত্রস- ৩য়- 19৮৩ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-3য়- 19৮৬ 

 

টাইন্ত্রপস্ট 

কাম ক্লাকম 

০৯-০৪-

১৯৮৭ 

প্রকল্প 

 

প্রিান সিকারী 

২০-০৩-২০১১ 

 

১৬-০৬-১৯৯৮ িোঁ িোঁ নাই ২০-০৩-২০১১ 

 

জ্েড-১৪ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 

 

72 

 

 

জনাব ন্ত্রমঠু রানী জ্ে  

প্রিান সিকারী, চাঁেপুর সরকান্ত্রর 

মন্ত্রিলা কদলজ, চাঁেপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: ০১-০১-১৯৭৭ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৯১ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়- ১৯৯৪ 

স্নাতক-   ২য়- ১৯৯৭ 

স্নাতদকাত্তর-১ম-২০১২ 

অন্ত্রিস সি. 

কাম 

মুদ্রান্ত্রক্ষন্ত্ররক 

 

০৫-০৯-

২০০০ 

সরাসন্ত্রর 

 

প্রিান সিকারী 

২০-০৩-২০১১ 

 

 িো িো নাই ২০-০৩-২০১১ 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

৭৩ 

 

 

জনাব রমা: শাহিাহাে 

প্রিান সিকারী 

ফুলগাজী সরকান্ত্রর কদলজ, জ্িনী 

জন্মতান্ত্ররখ: 01-01-1966 

এস.এস.ন্ত্রস-৩য় - 19৮2 

এইচ.এস.ন্ত্রস- ৩য়-19৮৫ 

 

টাইন্ত্রিস্ট 

কাম ক্লাকম 

22-10-

1988 

আত্ত্বীকরণ 

 

প্রিান সিকারী 

21-03-2011 

 িোঁ িোঁ নাই 21-03-2011 

 

জ্েড-১৪ 

এসিআর, প্রধাে িহকারী পদে 

ন াগোদের কসপ নেই। 
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জনাব নসয়ে মন্ত্রনরুল জ্িাসাইন 

প্রিান সিকারী 

ব্রাহ্মণবান্ত্রড়য়া সরকান্ত্রর কদলজ, 

ব্রাহ্মণবান্ত্রড়য়া। 

জন্ম তান্ত্ররখ: 26-07-১৯72 

এসএসন্ত্রস-3য়-1987 

এইচএসন্ত্রস-3য়-1991 

স্নাতক-2য়-2000 

 

 

ন্ত্রিসাব 

সিকারী 

02-08-

২০01 

সরাসন্ত্রর 

 

প্রিান সিকারী 

26-05-২০11 

 

 িোঁ িোঁ নাই 26-05-২০11 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব মীর জ্মাস্তান্ত্রিজুর রিমান, 

প্রিান সিকারী 

আন্ত্রজমপুর গিন মদমন্ট্ গাল মস স্কুল 

এি কদলজ, ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: ১৩-০২-১৯৬৮ 

এস.এস.ন্ত্রস-৩য়- ১৯৮৩ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৮৬ 

স্নাতক -৩য়-১৯৮৮ 

 

সিকারী 

ন্ত্রিসাব রক্ষক 

 

20-05-

2012 

আত্ত্বীকরণ 

 

প্রিান সিকারী 

২০-০৫-২০১২ 

 

০১-০৮-২০১৮ িোঁ িোঁ না ২০-০৫-২০১২ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: সালাি উন্ত্রিন আকন্দ, 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

মুক্তাগাো, ময়মনন্ত্রসাংি 

জন্মতান্ত্ররখ: ৩১-১২-১৯৬৫ 

এস.এস.ন্ত্রস-৩য়- 19৮০ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-৩য়-19৮২ 

স্নাতক- ৩য়-১৯৮৬ 

এমএ-৩.৪৭-২০০৮ 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

২৭-১২-

১৯৯৩ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-২০১৩ িোঁ িোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 
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জনাব আবুল আসাে জ্মা: ন্ত্রজয়া 

উল্লাি, ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

ফুলবাড়ী, ন্ত্রেনাজপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: ০১-১২-১৯৬৯ 

এস.এস.ন্ত্রস-  ২য়- 19৮৪ 

এইচ.এস.ন্ত্রস- ২য়-19৮৬ 

স্নাতক-        ৩য়-19৮৮ 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

২৮-১২-

১৯৯৩ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-২০১৩ িোঁ িোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: মান্ত্রিদুল িাসান রাব্বী, 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

সের, বগুড়া 

জন্মতান্ত্ররখ: ০৮-০৬-১৯৭০ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়- 19৮৭ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-19৮৯ 

স্নাতক-3য়-1991 

স্নাতদকাত্তর-3য়-199৪ 

ন্ত্রবএড-৩.৪৮-২০২০ 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

২৮-১২-

১৯৯৩ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষ 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-২০১৩ িো িো নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: আবদুল্লাি 

ন্ত্রিসাব রক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

জ্িনী সের, জ্িনী 

জন্ম তান্ত্ররখ: 01-01-1971 

এস.এস.ন্ত্রস-2য়-1986 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-1988 

ন্ত্রব.কম-3য়-1990 

 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

28-12-

1993 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

01-07-2001 

13-01-2013 িোঁ িোঁ নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: মািবুবুল আলম 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

জ্চৌিালী, ন্ত্রসরাজগঞ্জ 

জন্মতান্ত্ররখ: ৩০-১২-১৯৭১ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৮৭ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৮৯ 

স্নাতক-   ৩য়- ১৯৯১ 

স্নাতদকাত্তর-3য়-১৯৯৩ 

ন্ত্রব.এড-৩.৪০-২০২০ 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

২৮-১২-

১৯৯৩ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-২০১৩ িো িো নাই ১৩-০১-২০১৩ 

জ্েড-১৪ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 
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জনাব আবু জ্িনা জ্মাস্তিা কামাল, 

ন্ত্রিসাবরক্ষক, উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক 

ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, খানসামা, ন্ত্রেনাজপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: ০১-০১-১৯৬৭ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়- 19৮৬ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-19৮৪ 

স্নাতক- ৩য়-১৯৯০ 

ন্ত্রিসাব 

বরক্ষক কাম 

ক্লাকম 

২৯-১২-

১৯৯৩ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষ 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-২০১৩ িো িো নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: মুন্ত্রজবুর রিমান খাঁন, 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

সের,  দশার 

জন্মতান্ত্ররখ: ২৬-০১-১৯৬৯ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়- 19৮৪ 

এইচ.এস.ন্ত্রস- ২য়-19৮৬ 

স্নাতক-         ৩য়-19৯১ 

 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

২৯-১২-

১৯৯৩ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-১৭-২০০১ 

১৩-০১-২০১৩ িোঁ িোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: রন্ত্রিকুল ইসলাম 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

িাজীগঞ্জ, চাঁেপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: ০২-০২-১৯৬৯ 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম-১৯৮৪ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-১ম-১৯৮৬ 

স্নাতক-   ৩য়- ১৯৯১ 

স্নাতদকাত্তর-২য়-১৯৯৩ 

 

ন্ত্রিসাবরক্ষ 

কাম ক্লাকম 

২৯-১২-

১৯৯৩ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-২০১৩ িো িো নাই ১৩-০১-২০১৩ 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মাো: জ্জন্ত্ররনা বানু 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

জ্িড়ামারা, কুন্ত্রষ্টয়া 

জন্মতান্ত্ররখ: ০২-০৭-১৯৬৬ 

 

 

 

এস.এ.সন্ত্রস-  ২য়-19৮১ 

এইচ.এস.ন্ত্রস- ৩য়-19৮৪ 

স্নাতক-       ৩য়-19৮৬ 

স্নাতদকাত্তর -২য়-19৮৯ 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

৩০-১২- 

১৯৯৩ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-২০১৩ িোঁ িোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 

 

৮৫ 

 

 

িোব রমাসা: োিমা শাহীে 

জহসাবেক্ষক 

উপনিো মাধ্যজমক জশক্ষা অজিস, 

সদে, জদোিপুে 

িন্মতাজেখ: 01-06-1968 

এস.এস.ন্ত্রস-2য় - 19৮3 

এইচ.এস.ন্ত্রস- ২য়-1985 

স্নাতক-৩ি-1988 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

30-12-

১৯৯৩ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

01-07-2001 

13-01-2013 িোঁ িোঁ নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

৮৬ 

 

 

জনাব জ্মাোঃ তসন্ত্রলম উিীন 

ন্ত্রিসাব রক্ষক, উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক 

ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, পীলগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও। 

জন্ম তান্ত্ররখ: 20-08-১৯68 

এসএসন্ত্রস-3য়-19 83 

এইচএসন্ত্রস-3য়-1986 

ন্ত্রবকম-3য়-1989 

 

ন্ত্রিসাব রক্ষক 

কাম ক্লাকম 

30-12-

১৯93 

প্রকল্প ন্ত্রিসাব রক্ষক 

01-07-২০01 

13-01-২০13 িোঁ িোঁ নাই 13-01-২০13 

 

জ্েড-১৪ 

2021 সানেে এজসআে রেই। 

৮৭ 

 

 

 

জনাব জ্মা: আবু তাদলব ন্ত্রমঞা, 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

ভূঞাপুর, টাাংগাইল 

জন্মতান্ত্ররখ: ০৩-০১-১৯৬৮ 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম- 19৮৫ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-19৮৭ 

স্নাতক- ৩য়-১৯৯০ 

 

ন্ত্রিসাবরক্ষ 

কাম ক্লাকম 

০১-০১-

১৯৯৪ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-২০১৩ িোঁ িোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

জ্েড-১৪ 

 

 

৮৮ 

 

 

 

জনাব জ্মা: আবুল কালাম আজাে, 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

পীরগাো, রাংপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: ১২-০১-১৯৬৯ 

 

 

এস.এস.ন্ত্রস-  ২য়-১৯৮৪ 

এইচ.এস.ন্ত্রস- ২য়-১৯৮৬ 

স্নাতক-       ৩য়- ১৯৮৯ 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

০১-০১-

১৯৯৪ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-২০১৩ িোঁ িোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 

৮৯ 

 

 

জনাব এস এ জন্ত্রলল 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

পাবনা সের, পাবনা 

জন্মতান্ত্ররখ: 30-12-1970 

এস.এস.ন্ত্রস-2য়-1985 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-1987 

ন্ত্রব.কম-3য়-1990 

 

ন্ত্রিসাব রক্ষক 

কাম ক্লাকম 

01-01-

1994 

প্রকল্প ন্ত্রিসাব রক্ষক 

01-07-2001 

13-01-2013 িোঁ িোঁ নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-১৪ 

2021 সাদলর এসন্ত্রসআর এবাং 

সান্ত্রি মস বইদয়র িদটাকন্ত্রপ 

প্রদয়াজন। 

90 

 

 

 

জনাব জ্মা: জ্তাজাম্মল িক 

ন্ত্রিসাবরক্ষক, উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক 

ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, সাপািার, নওগাঁ 

জন্মতান্ত্ররখ: ০১-০৮-১৯৬৫ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়- 19৮৩ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-19৮৫ 

স্নাতক- ৩য়-১৯৮৭ 

 

ন্ত্রিসাবরক্ষ 

কাম ক্লাকম 

০২-০১-

১৯৯৪ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-২০১৩ িোঁ িোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 

 

91 

 

 

 

 

জনাব জ্মা: আন্ত্রজজুল িক 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

আলমডাঙ্গা চুয়াডাঙ্গা 

জন্মতান্ত্ররখ: ৩১-১২-১৯৬৫ 

এস.এস.ন্ত্রস-  ২য়- 19৮২ 

এইচএসন্ত্রস-  ২য়- 19৮৪ 

স্নাতক-        ৩য়-19৮৬ 

স্নাতদকাত্তর -৩য়-19৮৮ 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

১০-০৩-

১৯৯৪ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-২০১৩ িোঁ িোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

92 

 

 

 

জনাব আবুল কালাম আজাে 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

বটিয়ািাটা, খুলনা 

জন্মতান্ত্ররখ: ০১-০৩-১৯৬৪ 

 

 

 

এস.এস.ন্ত্রস-৩য়- 19৭৯ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-19৮১ 

স্নাতক- ৩য়-১৯৮৫ 

 

ন্ত্রিসাবরক্ষ 

কাম ক্লাকম 

১২-০৩-

১৯৯৪ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-২০১৩ িোঁ িোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

জ্েড-১৪ 

2021 সানেে এজসআে রেই 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 

93 

 

 

 

জনাব জ্মা: আসলাম উন্ত্রিন 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

সের, মান্ত্রনকগঞ্জ 

জন্মতান্ত্ররখ: ২৫-০২-১৯৬৮ 

এস.এস.ন্ত্রস-  ২য়- ১৯৮৪ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়- ১৯৮৬ 

স্নাতক-       ৩য়- ১৯৮৮ 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

১২-০৩-

১৯৯৪ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-২০১৩ িোঁ িোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 

 2016- হনত 2021 সানেে 

এন্ত্রসআর জ্নই 
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জনাব জ্মা: জ্গালাম জ্িাদসন 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

সের, জ্শরপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: ০১-০৭-১৯৬৭ 

এস.এস.ন্ত্রস-  .১ম-19৮৩ 

এইচ.এস.ন্ত্রস- ১ম-19৮৫ 

স্নাতক-        ৩য়-19৮৯ 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

১৭-০৩-

১৯৯৪ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-২০১৩ িোঁ িোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 

 

95 

 

 

 

জনাব জ্মাোঃ শন্ত্রিে সুলতান 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

জ্বাচাগঞ্জ, ন্ত্রেনাজপুর। 

জন্ম তান্ত্ররখ: 01-01-72 

এসএসন্ত্রস-2য়-1986 

এইচএসন্ত্রস-3য়-1988 

ন্ত্রবকম-3য়-1990 

 

 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

17-03-

১৯94 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

01-07-২০01 

13-01-২০13 িোঁ িোঁ নাই 13-01-২০13 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: আব্দুস সবুর 

ন্ত্রিসাবরক্ষক, উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক 

ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, বীরগঞ্জ, ন্ত্রেনাজপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: 01-12-1967 

 

 

 

এস.এস.ন্ত্রস-2য়-1983 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-1986 

ন্ত্রব.কম-3য়-1988 

 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

19-03-

1994 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

01-07-2001 

13-01-2013 িোঁ িোঁ নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-১৪ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 
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জনাব জ্মাোঃ িান্ত্রমদুল িক 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

বান্ত্রলয়াডাাংগী, ঠাকুরগাঁও। 

জন্ম তান্ত্ররখ: 10-05-১৯68 

এসএসন্ত্রস-2য়-1984 

এইচএসন্ত্রস-1ম-1986 

স্নাতক-3য়-1990 

 

 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

19-03-

১৯94 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

01-07-২০01 

13-01-২০13 িোঁ িোঁ নাই 13-01-২০13 

 

জ্েড-১৪ 
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 জনাব জ্মা: িান্ত্রববুর রিমান 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

িালুকা, ময়মনন্ত্রসাংি 

জন্মতান্ত্ররখ: ০১-১১-১৯৬৬ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৮২ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৮৫ 

স্নাতক-   ৩য়- ১৯৮৮ 

স্নাতদকাত্তর-২য়-১৯৯২ 

 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

১৫-০৮-

১৯৯৪ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-২০১৩ িোঁ িোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মাোঃ িারুক জ্িাদসন 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা 

অন্ত্রিস,পাব মতীপুর, ন্ত্রেনাজপুর। 

জন্ম তান্ত্ররখ: 04-10-1967 

এসএসন্ত্রস-3য়-1984 

এইচএসন্ত্রস-2য়-1987 

ন্ত্রবএসএস-3য়-1990 

 

 

ন্ত্রিসাব রক্ষক 

কাম ক্লাকম 

17-08-

১৯94 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

01-07-২০01 

13-01-২০13 িোঁ িোঁ নাই 13-01-২০13 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: জামাল জ্িাদসন 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

সািার, ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: 05-12-1972 

 

 

এস.এস.ন্ত্রস-2য়-1988 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-1991 

ন্ত্রব.কম-3য়-1992 

এম.কম-2য়-1997 

 

ন্ত্রিসাব রক্ষক 

কাম ক্লাকম 

17-08-

1994 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

01-07-2001 

13-01-2013 িোঁ িোঁ নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-১৪ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 
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জনাব জ্মা: মন্ত্রনরুজ্জামান 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

সের, নারায়নগঞ্জ 

জন্মতান্ত্ররখ: ১৮-০২-১৯৬৬ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৮২ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৮৪ 

স্নাতক-   ৩য়- ১৯৮৭ 

 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

২৭-০৪-

১৯৯৫ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-২০১৩ িোঁ িোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: জ্মাস্তান্ত্রিজুর রিমান 

ন্ত্রিসাবরক্ষক, উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক 

ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, ন্ত্রশবচর, মাোরীপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: ০১-০১-১৯৬৮ 

এস.এস.ন্ত্রস-  ২য়-19৮২ 

এইচ.এস.ন্ত্রস- ৩য়-19৮৪ 

স্নাতক-        ৩য়-19৮৮ 

 

এোকাউন্ট্োন্ট্ 

কাম ক্লাকম 

২৯-০৪-

১৯৯৫ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-২০১৩ িোঁ িোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 

2021 সানেে এজসআে রেই 
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জনাব জ্মা: ইউনুচ আলী 

ন্ত্রিসাবরক্ষক  

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

ঈশ্বরেী, পাবনা 

জন্মতান্ত্ররখ:০১-০১-১৯৬৬ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৮৪ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-৩য়-১৯৮৬ 

স্নাতক -৩য়-১৯৮৮ 

 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

৩০-০৪-

১৯৯৫ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক  

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-২০১৩ িোঁ িোঁ না ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব সুিাষ চন্দ্র োস 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

নকলা, জ্শরপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: ১৪-০৪-১৯৬৮ 

 

 

 

এস.এস.ন্ত্রস-  ২য়- 19৮৫ 

এইচএসন্ত্রস- ২য়- 19৮৬ 

স্নাতক-       ৩য়-19৮৮ 

 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

০২-০৫-

১৯৯৫ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-২০১৩ িোঁ িোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 

2021 সাদলর এন্ত্রসআর প্রদয়াজন 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 

 

105 

 

 

 

জনাব সুদশন িরামী 

ন্ত্রিসাব রক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

নান্ত্রজরপুর, ন্ত্রপদরাজপুর। 

জন্মতান্ত্ররখ: 22-10-1968 

এসএসন্ত্রস-২য়-১৯84 

এইচএসন্ত্রস-২য়-1986 

স্নাতক-৩য়-1995 

 

একাউন্ট্ 

কাম ক্লাকম 

02-05-

1995 

প্রকল্প 

 

 

ন্ত্রিসাব রক্ষক 

01-07-2001 

 

13-01-2013 িোঁ িোঁ নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

106 

 

 

 

জনাব জামাল জ্মাোঃ আব্দুল নাদসর, 

ন্ত্রিসাব রক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

ন্ত্রচন্ত্রররবন্দর, ন্ত্রেনাজপুর 

জন্ম তান্ত্ররখ: 17-10-1972 

এসএসন্ত্রস-1ম- 1987 

এইচএসন্ত্রস-1ম-1990 

স্নাতক-3য়-1994 

 

 

এোকাউন্ট্োন্ট্  

কাম ক্লাকম 

 

02-05-

১৯95 

প্রকল্প ন্ত্রিসাব রক্ষক 

01-07-২০01 

13-01-২০13 িোঁ িোঁ নাই 13-01-২০13 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্সখ জ্মািাম্মে ওবায়দুল 

িক, ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

সের, বাদগরিাট 

জন্মতান্ত্ররখ: ২৫-০৯-১৯৬৬ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়- 19৮৪ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-৩য়-19৮৭ 

স্নাতক- ৩য়-১৯৯২ 

 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

০৩-০৫-

১৯৯৫ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষ 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-২০১৩ িো িো নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মাোঃ নান্ত্রের খান 

ন্ত্রিসাব রক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা 

অন্ত্রিস,িন্ত্ররেগঞ্জ, চাঁেপুর। 

জন্ম তান্ত্ররখ: 05-10-1972 

 

 

এসএসন্ত্রস-1ম-1987 

এইচএসন্ত্রস-2য়-1989 

স্নাতক-3য়-1991 

 

 

ন্ত্রিসাব রক্ষক 

কাম ক্লাকম 

03-05-

১৯95 

প্রকল্প 

 

 

ন্ত্রিসাব রক্ষক 

01-07-2001 

13-01-২০13 িোঁ নাই নাই 13-01-২০13 

 

জ্েড-১৪ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 
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জনাব ন্ত্রজয়াউল আিসান 

ন্ত্রিসাব রক্ষক, উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক 

ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, রাজাপুর, িালকাঠি। 

জন্ম তান্ত্ররখ: 01-0৩-১৯6৯ 

এসএসন্ত্রস-1ম-1984 

এইচএসন্ত্রস-2য়-1986 

স্নাতক-2য়-1991 

 

ন্ত্রিসাব রক্ষক 

কাম ক্লাকম 

04-05-

১৯95 

প্রকল্প ন্ত্রিসাব রক্ষক 

01-07-২০01 

13-01-২০13 িোঁ িোঁ নাই 13-01-২০13 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব তপন কুমার সরকার 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

জ্িালা 

জন্মতান্ত্ররখ: ০১-০৮-১৯৬৬ 

এস.এস.ন্ত্রস-  ২য়-৮২ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়- ৮৪ 

স্নাতক-      ৩য়- ৮৮ 

স্নাতদকাত্তর- ৩য়-৮৯ 

ন্ত্রব.এড-     ৩.৩৮-০৭ 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

০৬-০৫-

১৯৯৫ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-২০১৩ িোঁ িোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: সাদজদুর রিমান 

ন্ত্রিসাব রক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস 

বান্ত্রলয়াকান্ত্রন্দ, রাজবাড়ী। 

জন্ম তান্ত্ররখ: 16-07-1970 

এস.এস.ন্ত্রস-2য়-1985 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-1987 

স্নাতক-3য়-1990 

স্নাতদকাত্তর-2য়-1992 

 

এোকাউন্ট্োন্ট্

-কাম ক্লাকম 

06-05-

১৯95 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

 

01-07-২০01 

13-01-২০13 িোঁ িোঁ নাই 13-01-২০13 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: আসাদুল িক 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

সের, ন্ত্রকদশারগঞ্জ 

জন্মতান্ত্ররখ: 30-06-1971 

 

 

 

এস.এস.ন্ত্রস-2য়-1988 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-1991 

ন্ত্রব.কম-3য়-1992 

স্নাতদকাত্তর -2য়-1994 

ন্ত্রিসাব রক্ষক 

কাম ক্লাকম 

 

06-05 

1995 

প্রকল্প ন্ত্রিসাব রক্ষক 

01-07-2001 

13-01-2013 িোঁ িোঁ নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-১৪ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 
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জনাব কাজল চন্দ্র েত্ত 

ন্ত্রিসাব রক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

কমলগঞ্জ, জ্মৌলিীবাজার 

জন্মতান্ত্ররখ: 05-01-1965 

এস.এস.ন্ত্রস-3য়-1980 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-1982 

ন্ত্রব.কম-3য়-1985 

এম.কম-২য়-1986 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

07-05-

1995 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

01-07-2001 

13-01-2013 িোঁ িোঁ নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: শািজািান আলী 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

গুরুোসপুর, নাদটার 

জন্মতান্ত্ররখ: ১০-০১-১৯৬৯ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৮৪ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৮৬ 

ন্ত্রব.কম-৩য়-১৯৮৮ 

এম.কম-২য়-১৯৯০ 

 

এোকাউন্ট্োন্ট্ 

কাম ক্লাকম 

 

-৭-০৫-

১৯৯৫ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-২০১৩ িোঁ িোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: িাসান আলী 

ন্ত্রিসাবরক্ষক, উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক 

ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, সের, ঠাকুরগাঁও 

জন্মতান্ত্ররখ: ২৪-০৬-১৯৬৯ 

এস.এস.ন্ত্রস-  ১ম- ১৯৮৫ 

এইচ.এস.ন্ত্রস- ২য়- ১৯৮৭ 

স্নাতক-        ৩য়-১৯৯০ 

স্নাতদকাত্তর - ২য়-১৯৯২ 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

০৭-০৫-

১৯৯৫ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-২০১৩ িোঁ িোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 

2021 সানেে এজসআে রেই 
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জনাব জ্মা: আব্দুল ওয়াদিে 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

পুঠিয়া, রাজশািী 

জন্মতান্ত্ররখ: ০৪-১১-১৯৭০ 

 

 

 

এস.এস.ন্ত্রস-  ২য়- 19৮৬ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-৩য়-19 ৮৮ 

স্নাতক-       ৩য়-19৯০ 

 

এোকাউন্ট্োন্ট্ 

কাম ক্লাকম 

০৭-০৫-

১৯৯৫ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-২০১৩ িোঁ িোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 
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জনাব জ্মা: আন্ত্রমনুল িক 

ন্ত্রিসাবক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

সের, কুন্ত্রমল্লা 

জন্মতান্ত্ররখ: ২১-০৮-১৯৬৬ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৮২ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৮৬ 

স্নাতক-   ৩য়- ১৯৯1 

স্নাতদকাত্তর-৩য়-১৯৯3 

 

ন্ত্রিসাবরক্ষ 

কাম ক্লাকম 

০৮-০৫-

১৯৯৫ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষ 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-২০১৩ িো িো নাই ১৩-০১-২০১৩ 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: ইসোইল 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

িালুয়ািাট, ময়মনন্ত্রসাংি 

জন্মতান্ত্ররখ: ০১-১০-১৯৬৬ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৮১ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৮৪ 

স্নাতক -৩য়-১৯৮৭ 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

০৮-০৫-

১৯৯৫ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-২০১৩ িোঁ িোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: আন্ত্রমনুর রিমান 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

নান্ত্রলতাবাড়ী, জ্শরপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: ২১-০২-১৯৬৮ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৮৩ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৮6 

ন্ত্রব.কম-৩য়-১৯৯০ 

 

ন্ত্রিসাব রক্ষক 

কাম ক্লাকম 

 

০৮-০৫-

১৯৯৫ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাব রক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-২০১৩ িোঁ িোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: আন্ত্ররফুর রিমান 

ন্ত্রিসাবরক্ষক, উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক 

ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, উন্ত্রজরপুর, বন্ত্ররশাল 

জন্মতান্ত্ররখ: ০২-০৩-১৯৭০ 

 

 

 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম- 19৮৬ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়- 19৮৮ 

স্নাতক-৩য়-১৯৯০ 

 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

০৮-০৫-

১৯৯৫ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-২০১৩ িোঁ - নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 

121 

 

 

 

জনাব এ জ্ক এম জ্মাোদের 

আিদম্মে মাল, ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

জ্িেরগঞ্জ, শরীয়তপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: ০৪-০৩-১৯৭১ 

এস.এস.ন্ত্রস-  ২য়- 19৮৬ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-19৮৮ 

স্নাতক-       ৩য়-19৯০ 

 

এোকাউন্ট্োন্ট্ 

কাম ক্লাকম 

০৮-০৫-

১৯৯৫ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-২০১৩ িোঁ িোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

122 

 

 

 

িোব রমা: আসাদুজ্জামাে 

জহসাবেক্ষক 

উপনিো মাধ্যজমক জশক্ষা অজিস, 

কােীগঞ্জ, জিোইদহ িন্মতাজেখ: 

জন্মতান্ত্ররখ: 30-10-1967 

এসএসজস-১ম-1982 

এই এসজস-২ি-198৫ 

স্নাতক-  ৩ি -198৭ 

 

এযাকাউ 

ন্ট্যঅন্ট্ কাম 

ক্লাকজ 

13-05-

1995 

প্রকল্প জহসাবেক্ষক 

01-07-2001 

১৩-০১-২০১৩ হযাঁ হাঁ ো 13-01-2013 

 

জ্েড-১৪ 

 াকজে সনেষিেক প্রতযিে রেই। 

একনসট কাগিপত্র দাজখে 

কনেনেে, জতে রসট প্রনিািে 

123 

 

 

 

জনাব জ্মা: জ্মায়াদজ্জম জ্িাদসন 

ন্ত্রিসাবরক্ষক, উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক 

ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, সন্ত্রখপুর, টাাংগাইল 

জন্মতান্ত্ররখ: ৩১-০৩-১৯৬৮ 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম- 19৮৩ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-১ম-19৮৫ 

স্নাতক- ৩য়-১৯৯১ 

স্নাতদকাত্তর-২য়-১৯৯২ 

ন্ত্রিসাবরক্ষ 

কাম ক্লাকম 

১৩-০৫-

১৯৯৫ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষ 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-২০১৩ িো িো নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 
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িোব রমা: রবােহাে উজিে 

এযাকাউ ন্ট্যঅন্ ট কাম ক্লাকজ 

উপনিো মাধ্যজমক জশক্ষা  

অজিস, আড়াইহািাে,  

োোিেগঞ্জ 

িন্মতাজেখ: 13-07-1968 

 

 

এসএসজস-২ি-1984 

এই এসজস-২ি-1987 

স্নাতক-  ৩ি -1990 

 

এযাকাউ 

ন্ট্যঅন্ট্ কাম 

ক্লাকজ 

13-05-

1995 

প্রকল্প জহসাবেক্ষক 

01-07-2001 

13-01-2013 হযাঁ হাঁ ো 13-01-2013 

 

জ্েড-১৪ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 

125 

 

 

 

জনাব জ্মাোঃ আন্ত্রলউল কন্ত্ররম প্রিান, 

ন্ত্রিসাব রক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

কািালু, বগুড়া। 

জন্ম তান্ত্ররখ: 16-09-১৯68 

এসএসন্ত্রস-2য়-19 84 

এইচএসন্ত্রস-2য়-1987 

ন্ত্রবকম-3য়-1991 

এমকম-2য়-1994 

 

এোকাউন্ট্োন্ট্ 

কাম ক্লাকম 

15-05-

১৯95 

প্রকল্প ন্ত্রিসাব রক্ষক 

01-07-২০01 

13-01-২০13 িোঁ িোঁ নাই 13-01-২০13 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: রন্ত্রবউল জ্িাদসন 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

সীতাকুি, চট্টোম 

জন্মতান্ত্ররখ: ০৮-০৭-১৯৭০ 

এস.এস.ন্ত্রস-  ২য়- 19৮৫ 

এইচ.এস.ন্ত্রস- ২য়- 19৮৭ 

স্নাতক-        ৩য়-19৯১ 

স্নাতদকাত্তর -৩য়-19৯৪ 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

১৫-০৫-

১৯৯৫ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-২০১৩ িোঁ িোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: জহুরুল ইসলাম 

ন্ত্রিসাবরক্ষক, উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক 

ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, িামরাই, ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: ৩০-০৯-১৯৭২ 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম-১৯৮৭ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৯০ 

ন্ত্রব.কম-৩য়-১৯৯২ 

 

এোকাউন্ট্োন্ট্ 

কাম ক্লাকম 

 

২০-০৯-

১৯৯৫ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-১৩ িোঁ িোঁ নাই ১৩-০১-20১৩ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: জ্রজাউল িাসান 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

সািাটা, গাইবান্ধা 

জন্মতান্ত্ররখ: ১০-১২-১৯৬৫ 

 

 

 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়- 19৮১ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-১ম-19৮3 

স্নাতক- ৩য়-১৯৮6 

ন্ত্রিসাব রক্ষক 

কাম ক্লাকম 

২৫-০৯-

১৯৯৫ 

প্রকল্প ন্ত্রিাসবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-২০১৩ িো িো নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 
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জনাব জ্মািাম্মে জ্মাজািির 

আিদমে, ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

জ্েন্ত্রবদ্বার, কুন্ত্রমল্লা 

জন্মতান্ত্ররখ: ২০-০৬-১৯৬৯ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়- 19৮৪ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-19৮৬ 

স্নাতক- ৩য়-১৯৮৯ 

 

ন্ত্রিসাবরক্ষ 

কাম ক্লাকম 

০৬-০১-

১৯৯৬ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-২০১৩ িো িো নাই ১৩-০১-২০১৩ 

জ্েড-১৪ 
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িোব রমা: সামসুে হক 

জহসাবেক্ষক 

উপনিো মাধ্যজমক জশক্ষা অজিস, 

বাঞ্চাোমপুে, ব্রাহ্মাণ বাজড়িা 

িন্মতাজেখ: 31-12-1965 

এসএসজস-২ি-1981 

এই এসজস-২ি-1983 

স্নাতক-  ৩ি -198৬ 

 

এযাকাউ 

ন্ট্যঅন্ট্ কাম 

ক্লাকজ 

০8-০১-

১৯৯৬ 

প্রকল্প জহসাবেক্ষক 

01-07-2001 

13-01-2013 

 

হযাঁ হাঁ ো 13-01-2013 

 

জ্েড-১৪ 

2021 সানেে এজসআে রেই। 
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জনাব জ্মা: মিসীন ন্ত্রময়া 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

সের, মুন্ত্রন্সগঞ্জ 

জন্মতান্ত্ররখ: ১৯-১০-১৯৬৭ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়- ১৯৮৩ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৮৫ 

স্নাতক -৩য়-১৯৯৩ 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

১১-০১-

১৯৯৬ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-৭-২০০১ 

১৩-০১-২০১৩ িোঁ িোঁ না ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: শামীম আতা 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

রুপসা, খুলনা  

জন্ম তান্ত্ররখ: 17-09-1968 

 

 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়- 1984 

এইচ.এস.ন্ত্রস-৩য়-১৯88 

স্নতক-৩য়-1992 

স্নাতদকাত্তর-২য়-1996 

ন্ত্রব.এড-২য়-1999 

ন্ত্রিসাব রক্ষক 

কাম ক্লাকম 

 

06-11-

1996 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 01-

07-200১ 

13-01-2013 িো িো নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-১৪ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 
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জনাব ওমর িারুক 

ন্ত্রিসাব রক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

জ্িামনা, কুন্ত্রমল্লা। 

জন্ম তান্ত্ররখ: 02-07-১৯72 

এসএসন্ত্রস-1ম-1987 

এইচএসন্ত্রস-2য়-1990 

স্নাতক-3য়-1995 

 

 

ন্ত্রিসাব রক্ষক 

কাম ক্লাকম 

16-04-

১৯98 

প্রকল্প ন্ত্রিসাব রক্ষক 

01-07-২০01 

13-01-২০13 িোঁ িোঁ নাই 13-01-২০13 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: আবদুল মন্ত্রমন ভুইয়া 

ন্ত্রিসাবরক্ষক, উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক 

ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস জ্চৌিোম, কুন্ত্রমল্লা। 

জন্ম তান্ত্ররখ: 01-12-১৯70 

এস.এস.ন্ত্রস-2য়-1987 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-1989 

স্নাতক-2য়-1992 

স্নাতদকাত্তর-2য়-1994 

ন্ত্রিসাবরক্ষক-

কাম ক্লাকম 

20-05-

১৯98 

প্রকল্প ন্ত্রিসাব রক্ষক 

20-10-2001 

 

13-01-২০13 িোঁ িোঁ নাই 13-01-২০13 

 

জ্েড-১৪ 

2021 সানেে এজসআে রেই 
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জনাব জ্মা: জ্সন্ত্রলম ন্ত্রময়া 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

কুলাউড়া, জ্মৌলিীবাজার 

জন্মতান্ত্ররখ: ০৫-১১-১৯৭৩ 

এস.এস.ন্ত্রস-  ২য়-19৮৯ 

এইচ.এস.ন্ত্রস- ২য়-19৯১ 

স্নাতক-        ৩য়-19৯৩  

 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

২৪-০৫-

১৯৯৮ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

 

১৩-০১-২০১৩ িোঁ িোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 
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িোব রমা: আহসাে কবীে 

জহসাবেক্ষক 

উপনিো মাধ্যজমক জশক্ষা অজিস, 

সদে, েংপুে 

িন্মতাজেখ: 01-01-1969 

 

 

 

এসএসজস-৩ি-198৪ 

এই এসজস-৩ি-198৭ 

স্নাতক-  ৩ি -1992 

 

জহসাবেক্ষক/

অজিস 

সহকােী 

22-11-

1998 

প্রকল্প জহসাবেক্ষক 

01-01-2007 

13-01-2013 

 

হযাঁ হাঁ ো 13-01-2013 

 

জ্েড-১৪ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 
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জনাব জ্মা: জ্লাকমান জ্িাদসন 

তালুকোর, ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

চারিাট, রাজশািী 

জন্মতান্ত্ররখ: ২০-০৫-১৯৭০ 

এস.এস.ন্ত্রস-  ২য়-19৮৫ 

এইচ.এস.ন্ত্রস- ২য়-19৮৭ 

স্নাতক-        ৩য়-19৯১ 

স্নাতদকাত্তর-  ২য়-19৯২ 

ন্ত্রিসাবরক্ষক ০২-০৫-

১৯৯9 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০০ 

১৩-০১-২০১৩ িোঁ িোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মািাম্মে লুৎফুর রিমান 

খান, ন্ত্রিসাব রক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

ন্ত্রততাস, কুন্ত্রমল্লা। 

জন্ম তান্ত্ররখ: 01-04-১৯71 

এসএসন্ত্রস-1ম-1987 

এইচএসন্ত্রস-2য়-1989 

স্নাতক-2য়-1993 

মাস্টাস ম-2য়-1998 

 

ন্ত্রিসাব রক্ষক 02-05-

১৯99 

প্রকল্প ন্ত্রিসাব রক্ষক 

01-07-2000 

13-01-২০13 িোঁ িোঁ নাই 13-01-২০13 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: আব্দুল মান্নান 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

সন্ত্ররষাবাড়ী, জামালপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: ০৭-০৭-১৯৭৫ 

এস.এস.ন্ত্রস-৩য়-১৯৯১ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৯৩ 

ন্ত্রব.কম-৩য়-১৯৯৫ 

স্নাতদকাত্তর -২য়-২০০১ 

ন্ত্রব.এড-২য়-২০০৬ 

এম.জবএ—3.5-2012 

ন্ত্রিসাব রক্ষক 

 

০২-০৫-

১৯৯৯ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০০ 

১৩-০১-২০১৩ িোঁ িোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: আন্ত্রজজুর রিমান 

ন্ত্রিসাবরক্ষক, উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক 

ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, শ্রীবরেী, জ্শরপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: ১২-১২-১৯৭৫ 

 

 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম- 19৯১ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-19৯৩ 

স্নাতক- ৩য়-১৯৯৫ 

ন্ত্রিাসবরক্ষক 

 

০৩-০৫-

১৯৯৯ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষ 

০১-০৭-২০০০ 

১৩-০১-২০১৩ িো িো নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 
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জনাব জ্মািাম্মে মান্ত্রনক ন্ত্রময়া 

ন্ত্রিসাবরক্ষক, উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক 

ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, সের, শরীয়তপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: ০১-০৬-১৯৭৬ 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম-১৯৯১ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৯৩ 

স্নাতক -৩য়-১৯৯৫ 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

 

০৯-০৫-

১৯৯9 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০০ 

 

১৩-০১-২০১৩ িোঁ িোঁ না ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মািা: িায়োর আন্ত্রল 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

সের, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

জন্মতান্ত্ররখ: ০৫-১০-১৯৭৫ 

এস.এস.ন্ত্রস-  ২য়- 19৯১ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়- 19৯৩ 

স্নাতক-       3য়-19৯৫ 

 

ন্ত্রিসাবরক্ষক ১০-০৫-

১৯৯৯ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০০ 

১৩-০১-২০১৩ িোঁ িোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: শন্ত্রিকুল ইসলাম 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

সের, জামালপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: ৩১-০৮-১৯৭২ 

এস.এস.ন্ত্রস-  ১ম-19৮৭ 

এইচ.এস.ন্ত্রস- ১ম-19৯০ 

স্নাতক-        ২য়-19৯৪ 

স্নাতদকাত্তর - ২য়-19৯৭ 

ন্ত্রব.এড-       ২য়-20০৬ 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

১১-০৫-

১৯৯৯ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০০ 

১৩-০১-২০১৩ িোঁ িোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

144 

 

 

 

জনাব রান্ত্রিকা রানী োস 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনন্ত্রসাংি 

জন্মতান্ত্ররখ: 05-10-1976 

এসএসন্ত্রস-২য়-1991 

এইচএসন্ত্রস-২য়-1993 

স্নাতক -2য়-1996 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

 

12-05-

1999 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

01-07-2000 

 

13-01-2013 িোঁ িোঁ নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-১৪ 

এন্ত্রসআর জ্নই 

145 

 

 

 

জনাব িান্ত্রববা ন্ত্রলন্ত্রপ 

ন্ত্রিসাবরক্ষক, উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক 

ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, সের, ময়মনন্ত্রসাংি 

জন্মতান্ত্ররখ: 12-01-1973 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৮8 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯90 

ন্ত্রব.কম-৩য়-১৯৯2 

এম.কম-2য়-1995 

ন্ত্রিসাব রক্ষক 

কাম ক্লাকম 

 

13-05-

1999 

প্রকল্প ন্ত্রিসাব রক্ষক 

০১-০৭-২০০0 

১৩-০১-২০১৩ িোঁ িোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 
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জনাব জ্মািাম্মে িাোন বেরী 

ন্ত্রিসাব রক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

সের, টাঙ্গাইল 

জন্মতান্ত্ররখ: ৩১-১২-১৯৬৮ 

এস.এস.ন্ত্রস-  ২য়-19৮৪ 

এইচ.এস.ন্ত্রস- ২য়- 19৮৭ 

 

ন্ত্রিসাবরক্ষক ১৮-০৫-

১৯৯৯ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাব রক্ষক 

০১-০৭-২০০০ 

১৩-০১-২০১৩ িোঁ িোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মািাম্মে এনামুল িক 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

নাঙ্গলদকাট, কুন্ত্রমল্লা 

জন্মতান্ত্ররখ: ৩০-১১-১৯৭৪ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়- 19৯০ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-১ম-19৯২ 

স্নাতক- ৩য়-১৯৯5 

স্নাতদকাত্তর-৩য়-1998 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

১৮-০৫-

১৯৯৯ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষ 

০১-০৭-২০০০ 

১৩-০১-২০১৩ িো িো নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: জন্ত্রিরুল ইসলাম 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

শ্রীপুর, গাজীপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: ০১-০৬-১৯৬৯ 

এস.এস.ন্ত্রস-  ২য়- 19৮৪ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-৩য়- 19৮৮ 

স্নাতক-        ৩য়-19৯০ 

স্নাতদকাত্তর - ২য়-19৯২ 

কোন্ত্রশয়ার 

কাম 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

 

০৯-০৬-

১৯৯৯ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০৭ 

১৩-০১-২০১৩ িোঁ িোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্শখ দুলাল জ্িাদসন 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

িালকাঠি সের, িালকাঠি। 

জন্ম তান্ত্ররখ: 11-08-১৯76 

 

 

এস.এস.ন্ত্রস-2য়-1991 

এইচ.এস.ন্ত্রস-3য়-1993 

ন্ত্রব.কম-3য়-1996 

এম.কম-2য়-2001 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 15-06-

১৯99 

প্রকল্প ন্ত্রিসাব রক্ষক 

01-07-2000 

13-01-২০13 িোঁ িোঁ নাই 13-01-২০13 

 

জ্েড-১৪ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 
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জনাব শ্যামল কুমার ন্ত্রসাংি 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

জ্কশবপুর,  দশার   

জন্মতান্ত্ররখ: 2৫-০৭-19৭১ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়- 198৬ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-198৮ 

স্নাতক-৩য়-19৯১ 

স্নাতদকাত্তর-3য়-199৩ 

 

ন্ত্রিসাবরক্ষক ২৮-০৬-

১৯৯৯ 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

01-07-200০ 

 

১৩-০১-২০১৩ িো িো নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব ইসমাইল জ্িাদসন 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

চাঁেপুর সের, চাঁেপুর  

জন্ম তান্ত্ররখ: 02-01-1982 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম- 1998 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-2000 

স্নাতক-৩য়-2003 

 

ন্ত্রিসাব 

রক্ষক/ 

অন্ত্রিস 

সিকার 

 

25-09-

2005 

প্রকল্প ন্ত্রিসাবরক্ষক 

 01-01-2007 

13-01-2013 িো িো নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: জ্গালাম মওলা 

প্রিান সিকারী, সরকান্ত্রর 

নগরকান্দা মিান্ত্রবদ্যালয়, িন্ত্ররেপুর 

জন্ম তান্ত্ররখ: 10-01-1969 

এস.এস.ন্ত্রস-2য়-19৮৪ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-3য়-19৮৬ 

স্নাতক-3য়-19৮৯ 

 

প্রিান 

সিকারী 

11-10-

2013 

আত্ত্বীকরণ 

 

প্রিান সিকারী 

11-10-2013 

18-12-2016 িোঁ িোঁ নাই 11-10-2013 

 

জ্েড-১৪ 

2021 সানেে এজসআে রেই। 
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জনাব জ্মা: ন্ত্রনজামুল কন্ত্রবর 

উচ্চমান সিাকরী 

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: 05-03-1971 

 

 

 

এস.এস.ন্ত্রস-2য়-1987 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-1990 

ন্ত্রব.এ-3য়-2002 

ন্ত্রব.এড-3.71-2019 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

21-12-

1995 

সরাসন্ত্রর 

 

উচ্চমান সিকারী 

26-06-2014 

 

- িোঁ িোঁ নাই 26-06-2014 

 

জ্েড-১৪ 

 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 
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জনাব জ্সখ জ্মা:  জালাল উন্ত্রিন 

ন্ত্রিসাবরক্ষক কাম ক্লাকম 

মূলপে-উচ্চমান সিকারী 

জ্জলা ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, নড়াইল 

জন্মতান্ত্ররখ: 12-12-1964 

এস.এস.ন্ত্রস-2য়-1981 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-1985 

ন্ত্রব.এ-কিাট ম-1988 

এম.এ-2য়-1993 

 

টাইন্ত্রপষ্ট কাম 

ক্লাকম 

01-03-

1999 

আত্ত্বীকরণ 

 

উচ্চমান সিকারী 

26-06-2014 

 

01-03-99 িোঁ িোঁ নাই 26-06-2014 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মািাম্মে আব্দুর রন্ত্রিম 

উচ্চমান সিকারী 

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্ম তান্ত্ররখ: 25-04-1979 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম-1994 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-1996 

স্নাতক-3য়-1999 

ন্ত্রব.এড-2য়-2004 

স্নাতদকাত্তর-3.61-08 

এম.এড-2.46-2008 

এল.এলন্ত্রব-2য়-2018 

অন্ত্রিস 

সিকারী-

কাম-

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

07-09-

2000 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

26-06-2014 

 

- িোঁ িোঁ নাই 26-06-2014 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: নজমুল জ্িাদসন 

উচ্চমান সিকারী,মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ 

ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তান্ত্ররখ: 07-07-1979 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম- 1994 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-1996 

ন্ত্রব.কম (স)-২য়-1999 

এম.কম-2য়-2000 

ন্ত্রিসাব 

সিকারী 

13-01-

2005 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

২৬-0৬-2014 

 

- িো িো নাই ২৬-0৬-2014 

 

জ্েড-১৪ 

আনবদেপত্র ও তথ্যেক ব্যজতত 

রকাে কাগিপত্র রেই। 
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জনাব জ্মা: শািজািান আলী 

উচ্চমান সিকারী, জ্মািাম্মেপুর 

সরকান্ত্রর কদলজ, ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: 13-09-1975 

 

 

এস.এস.ন্ত্রস-2য়- 1991 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-1995 

ন্ত্রব.এ (পাস)-3য়-2001 

ন্ত্রব.এড-2.92-2019 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

28-02-

2005 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকরী 

26-06-2014 

 

- িো িো নাই 26-06-2014 

 

জ্েড-১৪ 

 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 
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জনাব আিদমদুজ্জামান 

উচ্চমান সিকারী,মাধ্যন্ত্রমক ও  উচ্চ 

ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর বাাংলাদেশ, ঢাকা।  

জন্ম তান্ত্ররখ: 01-03-1977 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম- ১৯92 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-১৯96 

স্নাতক-২য়-2000 

ন্ত্রব.এড-3.49-2019 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

28-02-

২০05 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

26-06-14 

 

- িোঁ নাই নাই 26-06-2014 

 

জ্েড-১৪ 

 

মুল এন্ত্রসআর জ্নই 
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জনাব এএিএম. িাসানুজ্জামান, 

উচ্চমান সিকারী 

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: 13-12-1975 

এস.এস.ন্ত্রস-1ম-1990 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-1992 

স্নাতক    -3য়-1994 

ন্ত্রবএড-3.14-2019 

 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

01-03-

2005 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

26-06-2014 

 

 িোঁ নাই নাই 26-06-2014 

 

জ্েড-১৪ 

এজসআে এবং সাজভজস বুনকে 

িনটাকজপ প্রনিািে। 
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জনাব জ্মািাম্মে োদনায়ার জ্িাদসন, 

উচ্চমান সিকারী, মাধ্যন্ত্রমক ও 

উচ্চন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর, ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: ১৫-০১-১৯৮০ 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম- 19৯৫ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-১ম-199৭ 

স্নাতক- ৩য়-২০০০ 

ন্ত্রবএড-৩.৩৩- ২০১৯ 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

০১-০৩-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

২৬-০৬-২০১৪ 

 

 িো িো নাই ২৬-০৬-২০১৪ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মাোঃ মন্ত্রনর জ্িাদসন 

উচ্চমান সিকারী  

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ ন্ত্রশক্ষা 

অন্ত্রিেপ্তর,বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তান্ত্ররখ: 31-12-১৯77 

এসএসন্ত্রস-1ম-1993 

এইচএসন্ত্রস-2য়-1995 

স্নাতক-2য়-1998 

ন্ত্রবএড-3.35-2019 

 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

02-03-

২০05 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

26-06-২০14 

 

- িোঁ িোঁ নাই 26-06-২০14 

 

জ্েড-১৪ 

সান্ত্রিমস বুদকর িদটাকন্ত্রপ ও 

এন্ত্রসআর রেই। 
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জনাব শাম্মী আন্ত্রক্তার নাসন্ত্ররন 

উচ্চমান সিকারী, জ্তজগাঁও সর. 

বান্ত্রলকা উচ্চ ন্ত্রবদ্যালয়, ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ : ৩০-০৬-১৯৭৮ 

এস.এসন্ত্রস-১ম- ১৯৯৩ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৯৫ 

স্নাতক -২.৯০-২০০৪ 

ন্ত্রবএড-    ২য়- ২০১৮ 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

০২-০৩-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

২৬-০৬-২০১৪ 

 

- িোঁ িোঁ না ২৬-০৬-২০১৪ 

 

জ্েড-১৪ 

2016 হনত 2021 সানেে মুে 

এজসআে রেই। 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 
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জনাব জ্মা: জ্বল্লাল জ্িাদসন 

ন্ত্রিসাবরক্ষক, উপনিো মাধ্যজমক 

জশক্ষা অজিস, পোশ, েেজসংদী 

জন্মতান্ত্ররখ: ০৭-১২-১৯৮২ 

এস.এস.ন্ত্রস-  ১ম- ১৯৯৭ 

এইচ.এস.ন্ত্রস- ১ম- ১৯৯৯ 

স্নাতক-       ২য়- ২০০৪ 

স্নাতদকাত্তর - ২য়-২০০4 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

০২-০৩-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

২৬-০৬-২০১৪ 

 

 িোঁ িোঁ নাই ২৬-০৬-২০১৪ 

 

জ্েড-১৪ 

মুল এন্ত্রসআরসি এন্ত্রসআর জ্নই 

 

১৬৪ 

 

 

 

জনাব আিসানুল িাবীব 

উচ্চমান সিকারী, 

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর, 

ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: 03-02-1979 

এস.এস.ন্ত্রস-1ম - 1993 

এইচএসন্ত্রস-২য়-1995 

স্নাতক-2ি-1998 

স্নাতক-৩ি-2009 

স্নাতনকাত্তে-2ি-2013 

জবএড-১ম-2018 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

03-03-

2005 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

26-06-2014 

 িোঁ   26-06-2014 

 

জ্েড-১৪ 

িামসিক বরখাস্তকৃত । চাকুসর 

িদতাষজে ও মামলা িংক্রাত 

প্রতযিে, মুল এসিআর নেই।  
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জনাব রমাহাম্মদ িরিাে জ্িাদসন 

উচ্চমান সিকারী 

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর, 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্ম তান্ত্ররখ:০১-০১-১৯৮১ 

এসএসন্ত্রস-   ১ম- ১৯৯৬ 

এইচএসন্ত্রস- ১ম- ১৯৯৯ 

স্নাতক-      ২য়- ২০০০ 

এমসন্ত্রস-    ২য়- ২০০২ 

 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

০৩-০৩-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

২৬-০৬-২০১৪ 

 

 িোঁ িোঁ নাই ২৬-০৬-২০১৪ 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

 

166 

 

 

 

জনাব জ্মািাম্মে শািাোত জ্িাদসন 

উচ্চমান সিকারী 

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: 15-01-1979 

 

 

এস.এসন্ত্রস-1ম- 1993 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-1995 

ন্ত্রবএসএস (পাস)-২য়-2000 

মাস্টাস ম-2য়-2002 

ন্ত্রব.এড-3.34-2019 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

05-03-

2005 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকরী 

26-06-2014 

 

- িোঁ িোঁ নাই 26-06-2014 

 

জ্েড-১৪ 

 

এন্ত্রসআর জ্নই।  



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 
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জনাব জ্মা: জ্মাতাদির জ্িাদসন 

উচ্চমান সিকারী 

মন্ত্রজো সরকান্ত্রর উচ্চ ন্ত্রবদ্যালয়, 

টাংগী, গাজীপুর 

জন্ম তান্ত্ররখ:০১-০৫-১৯৭৯ 

এস.এ.সন্ত্রস-  ১ম- 19৯৪ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-১ম- 19৯৬ 

স্নাতক-      ২য়- 20০৩ 

 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

০৫-০৩-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর 

 

উচ্চমান সিকারী 

২৬-০৬-২০১৪ 

 

 িোঁ   ২৬-০৬-২০১৪ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব এস এম মাসুে পারদিজ 

উচ্চমান সিকারী 

মাধ্যন্ত্রমক ও  উচ্চ ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা।  

জন্ম তান্ত্ররখ: 10-08-1978 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম-1994 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-1996 

স্নাতক-২য়-1999 

স্নাতদকাত্তর-2য়-2004 

ন্ত্রবএড-3.17-2019 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

09-03-

২০05 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

26-06-২০14 

 

- িোঁ িোঁ নাই 26-06-২০14 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: আল মুরাে 

ন্ত্রিসাবরক্ষক কাম ক্লাক 

জ্জলা ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, বাদগরিাট 

জন্মতান্ত্ররখ: 25-04-1979 

এসএসন্ত্রস-১ম-1994 

এইচএসন্ত্রস-২য়-1997 

স্নাতক-২য়-2000 

স্নাতদকাত্তর-২য়-2001 

ন্ত্রব.এড-3016-2004 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

 

03-03-

2005 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

27-06-2014 

 

- িোঁ িোঁ নাই 27-06-2014 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: ইমাম জ্িাসাইন 

উচ্চমান সিকারী, গণিবন সরকার 

উচ্চ ন্ত্রবদ্যালয়,ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: 03-12-1974 

োন্ত্রখল-২য়-1989 

আন্ত্রলম-২য়-1992 

ন্ত্রনম্নমান 

সিকারী কাম 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

14-12-

1995 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

28-06-2014 

 

 িোঁ িোঁ নাই 28-06-2014 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব কাজল বরণ পাল 

প্রিান সিকারী, চট্টোম সরকান্ত্রর 

মন্ত্রিলা কদলজ, চট্টোম 

জন্মতান্ত্ররখ: ১০-০৮-১৯৬৯ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৮৪ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-১ম-১৯৮৬ 

স্নাতক -৩য়-১৯৮৮ 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 12-11-

1998 

আত্ত্বীকরণ 

 

প্রিান সিকারী 

২৮-০৬-২০১৪ 

 

২৬-০৭-২০০৫ িোঁ িোঁ না ২৮-০৬-২০১৪ 

 

জ্েড-১৪ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 
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জনাব জ্মা: িান্ত্রববুর রিমান 

প্রিান সিকারী 

কারমাইদকল কদলজ, রাংপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: 01-09-1982 

এস.এস.ন্ত্রস-1ম-1997 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-1999 

ন্ত্রব.কম-3য়-2007 

 

কোন্ত্রশয়ার 03-01-

2005 

সরাসন্ত্রর প্রিান সিকারী 

28-06-2014 

 িোঁ িোঁ নাই 28-06-2014 

 

জ্েড-১৪ 

2021  সানেে এজসআে রেই। 

 

173 

 

 

 

জনাব জ্মািাম্মে জ্মারদশে আলম,  

প্রিান সিকারী, লক্ষীপুর সরকান্ত্রর 

কদলজ, লক্ষীপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: ০১-০৭-১৯৮১ 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম-১৯৯৭ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৯৯ 

স্নাতক -২য়-২০০২ 

স্নাতদকাত্তর -২য়-২০০৩   

ন্ত্রব.এড-  ৩.৬১- ২০১৯ 

কোন্ত্রশয়ার 

 

০৩-০১-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর প্রিান সিকারী 

28-06-২০১৪ 

 

 িোঁ িোঁ না 28-06-২০১৪ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: আন্ত্রমরুল ইসলাম 

প্রিান সিকারী 

জ্শখ িন্ত্রজলাতুনদন্নসা সরকান্ত্রর 

মন্ত্রিলা কদলজ, জ্গাপালগঞ্জ  

জন্ম তান্ত্ররখ: ০২-১০-১৯৭৮ 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম-১৯৯৪ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৯৬ 

স্নাতক   -২য়-২০০০ 

স্নাতদকাত্তর- ২য়-২০০১   

কোন্ত্রশয়ার 

 

০৮-০১-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর প্রিান সিকারী 

২৮-০৬-২০১৪ 

 

- িোঁ িোঁ না ২৮-০৬-২০১৪ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব এস এম আন্ত্ররি উল কবীর, 

প্রিান সিকারী 

বাদগরিাট সরকান্ত্রর মন্ত্রিলা কদলজ, 

বাদগরিাট 

জন্মতান্ত্ররখ: ১৫-০২-১৯৮৩  

এস.এস.ন্ত্রস- ২য়- ১৯9৭ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-১ম- ১৯৯৯ 

স্নাতক-      ২য়-২০০৩ 

কোন্ত্রশয়ার ০৮-০১-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

২৮-০৬-২০১৪ 

 

 িোঁ িোঁ নাই ২৮-০৬-২০১৪ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: আবু জাির আলী 

প্রিান সিকারী 

রাজশািী কদলজ, রাজশািী 

জন্মতান্ত্ররখ: 18-12-1977 

এস.এস.ন্ত্রস-1ম- 1992 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-1995 

ন্ত্রব.কম (পাস)-২য়-1997 

এম.কম-২য়-1999 

ন্ত্রিসাব 

সিকারী 

17-01-

2005 

সরাসন্ত্রর প্রিান সিকরী 

28-06-2014 

- িোঁ িোঁ নাই 28-06-2014 

 

জ্েড-১৪ 

 2017 হনত 2020 সানেে মুে 

এজসআে রেই 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 
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িোব রমাো: আজিিা শাহাো 

প্রধাে সহকােী, জদোিপুে সেকাজে 

মজহো কনেি, জদোিপুে 

িন্মতাজেখ:20-03-1977 

এসএসজস-২ি-1992 

এই এসজস-২ি-১৯৯৫ 

 

অজিস 

সহকােী কাম 

মুদ্রাক্ষজেক 

01-03-

2005 

সরাসন্ত্রর প্রধাে সহকােী  

28-06-2014 

 হযাঁ হাঁ ো 28-06-2014 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: শাদি নাওয়াজ 

প্রিান সিকারী 

পটিয়া সরকান্ত্রর  কদলজ, পটিিা, 

চট্টোম 

জন্ম তান্ত্ররখ: 01-04-1974 

এস.এস.ন্ত্রস-2য়-1990 

এইচ.এসন্ত্রস-3য়-1992 

ন্ত্রব.কম-2য়-1994 

 

জেম্নমাে 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

13-11-

1994 

সরাসন্ত্রর প্রিান সিকারী 

29-06-2014 

 

- িোঁ 

 

িোঁ নাই 29-06-2014 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব নেয়ে জ্মািাম্মে শািজািান, 

প্রিান সিকারী 

সরকান্ত্রর ন্ত্রসটি কদলজ, চট্টোম 

জন্মতান্ত্ররখ: ০৭-১২-১৯৭৮ 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম- 19৯৪ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-১ম-199৬ 

স্নাতক- ২য়-199৮ 

ন্ত্রিসাব 

সিকারী 

২৭-০৫-

২০০০ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

২৯-০৬-২০১৪ 

 

 িো িো নাই ২৯-০৬-২০১৪ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মাোঃ কামাল জ্িাদসন 

ন্ত্রিসাব রক্ষক(স্বদবতদন) 

মুলপে: প্রিানসিকারী 

সরকান্ত্রর সুন্দরবন আেশ ম কদলজ, 

খুলনা। 

জন্ম তান্ত্ররখ: 20-10-১৯82 

এসএসন্ত্রস-2য়-1998 

এইচএসন্ত্রস-2য়-2001 

 

 

জ্স্টার ন্ত্রকপার 

 

01-01-

২০05 

সরাসন্ত্রর প্রিান সিকারী 

২9-06-2014 

 

- িোঁ িোঁ নাই ২9-06-2014 

 

জ্েড-১৪ 

 

181 

 

 

 

জনাব জ্মা: সাইদুল ইসলাম জ্শখ 

ন্ত্রিসাবরক্ষক কাম ক্লাকম 

জ্জলা ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, ন্ত্রসরাজগঞ্জ  

জন্মতান্ত্ররখ: ২০-১২-১৯৮৫ 

এস.এস.ন্ত্রস-৩.৮৮-২০০১ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-৩.৫--২০০৩ 

ন্ত্রব.ন্ত্রব.এস.-২য়-২০০৮   

এমন্ত্রবএস-১ম- ২০১০ 

কোন্ত্রশয়ার 

 

০২-০১-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর 

 

প্রিান সিকারী 

২৯-০৬-২০১৪ 

 

- িোঁ িোঁ না ২৯-০৬-২০১৪ 

 

জ্েড-১৪ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 
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জনাব মুিাম্মে জান্ত্রকউল ইসলাম, 

উচ্চমান সিকারী 

জামালপুর ন্ত্রজলা স্কুল, জামালপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: ০১-০১-১৯৮২ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়- ৯৭ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়- ৯৯ 

স্নাতক-   ৩য়- ০৩ 

 

কোন্ত্রশয়ার ০৮-০১-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

২৯-০৬-২০১৪ 

 

 িোঁ িোঁ নাই ২৯-০৬-২০১৪ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: জািাঙ্গীর জ্িাদসন 

ন্ত্রিসাবরক্ষক কাম ক্লাকম 

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ ন্ত্রশক্ষা, বন্ত্ররশাল 

জন্মতান্ত্ররখ: ৩০-১০-১৯৭৫ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৯১ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৯৩ 

স্নাতক -৩য়-১৯৯৬ 

ন্ত্রবএড-২য়-২০১৮ 

ন্ত্রিসাব 

সিকারী 

 

০৯-০১-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর ন্ত্রিসাবরক্ষক কা. 

ক্লাকম 

২৯-০৬-২০১৪ 

 িোঁ িোঁ না ২৯-০৬-২০১৪ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব আয়শা ন্ত্রসন্ত্রিকা 

ন্ত্রিসাব রক্ষক কাম ক্লাকম 

জ্জলা ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, নীলিামারী। 

জন্ম তান্ত্ররখ: 28-04-1981 

এসএসন্ত্রস-1ম-1998 

এইচএসন্ত্রস-2য়-2000 

স্নাতক-3য়-2003 

স্নাতদকাত্তর-2য়-2005 

ন্ত্রিসাব 

সিকারী 

 

11-01-

২০05 

সরাসন্ত্রর ন্ত্রিসাব রক্ষক 

কাম ক্লাকম 

29-06-২০14 

- িোঁ িোঁ নাই 29-06-২০14 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

১৮৫ 

 

 

িোব রমা: রমাস্তাজিজুে েহমাে 

জহসাব েক্ষক কাম ক্লাকজ 

রিো জশক্ষা অজিস, েংপুে 

িন্মতাজেখ: 01-01-1975 

এস.এস.ন্ত্রস-২য় - 199১ 

এইচ.এস.ন্ত্রস- ২য়-199৩ 

স্নাতক-৩ি-1996 

 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

02-03-

2005 

সরাসন্ত্রর ন্ত্রিসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

29-06-2014 

 িোঁ িোঁ ো 29-06-2014 

 

জ্েড-১৪ 

২০২১ িাদলর এসিআর  

 

১86 

 

 

জনাব সঞ্জয় কুমার বন্ত্রনক  

প্রিান সিকারী 

ঢাকা কদলজ, ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: ০৯-১২-১৯৬৫ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়- 19৮১ 

এইচ.এসন্ত্রস-৩য়-১9৮৩ 

স্নাতক-জ্িাড-১৯৮৬ 

 

ন্ত্রনম্নমান 

সিকারী কাম 

টাইন্ত্রপস্ট 

01-02-

1986 

আত্ত্বীকরণ প্রিান সিকারী 

৩০-০৬-২০১৪ 

১০-০৩-২০০৮ িোঁ িোঁ না ৩০-০৬-২০১৪ 

 

জ্েড-১৪ 

2017 িদত 2020 সাদলর 

এন্ত্রসআর এবং স্নাতনকে সেদ 

জ্নই 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 
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জনাব জ্মা: শাি আলম খান 

ন্ত্রিসাবরক্ষক (স্বদবতদন) 

মুলপে: উচ্চমান সিকারী 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

পাথরিাটা, বরগুনা 

জন্মতান্ত্ররখ: ২৯-০৫-১৯৭৬ 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম- 19৯২ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-199৯ 

স্নাতক-2.86-2019 

 

জ্স্টার ন্ত্রকপার 

কাম 

কোন্ত্রশয়ার 

১৬-০১-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর 

 

উচ্চমান সিকারী 

৩০-০৬-২০১৪ 

 

 িো িো নাই ৩০-০৬-২০১৪ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব এস এম আবু জ্িাদসন 

প্রিান সিকারী 

খুলনা সরকান্ত্রর মন্ত্রিলা কদলজ, 

খুলনা 

জন্মতান্ত্ররখ: ০১-০৪-১৯৭০ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়- 19৮৬ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-19৮৮ 

স্নাতক- ৩য়-১৯৯০ 

স্নাতদকাত্তর-২য়-১৯৯২ 

করন্ত্রনক 02-08-

1994 

আত্ত্বীকরণ প্রিান সিকারী 

০১-০৭-২০১৪ 

 

২৩-০১-২০০২ িো িো নাই ০১-০৭-২০১৪ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব আবদুে োত্তার ন্ত্রময়া 

উচ্চমান সিকারী  

বাাংলাবাজার সরকান্ত্রর বান্ত্রলকা উচ্চ 

ন্ত্রবদ্যালয়, ঢাকা। 

জন্ম তান্ত্ররখ: 31-12-১৯74 

এসএসন্ত্রস-2য়-1991 

এইচএসন্ত্রস-3য়-1994 

 

 

ন্ত্রনম্নমান 

সিকারী কাম 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

 

18-12-

১৯95 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

01-07-২০14 

 

- িোঁ িোঁ নাই 01-07-২০14 

 

জ্েড-১৪ 

2021 সানেে এজসআে রেই। 
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জনাব জ্মা: ন্ত্রমকাইল জ্িাদসন 

ন্ত্রিসাবরক্ষক কাম ক্লাকম 

জ্জলা ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস,চুয়াডাঙ্গা 

জন্মতান্ত্ররখ: ০২-১২-১৯৮২ 

 

 

এসএসন্ত্রস-  ১ম - ১৯৯৯ 

এইচএসন্ত্রস- ২য়- ২০০২ 

স্নাতক-২.৫৯-২০১৭ 

জ্স্টার ন্ত্রকপার ০১-০১-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর ন্ত্রিসাবরক্ষক কা. 

ক্লাকম 

০১-০৭-২০১৪ 

 িোঁ িোঁ নাই ০১-০৭-২০১৪ 

 

জ্েড-১৪ 

 2017- হনত 2021 সানেে মুে 

এন্ত্রসআর জ্নই 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 
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জনাব জ্মা: এমোদুল িক 

প্রিান সিকারী 

সরকান্ত্রর টিচাস ম জ্েন্ত্রনাং কদলজ, 

ময়মনন্ত্রসাংি 

জন্মতান্ত্ররখ: ১৫-০৬-১৯৭৫ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৯১ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৯৪ 

স্নাতক -৩য়-১৯৯৬ 

স্নাতদকাত্তর -২য়-২০০২   

 

জ্স্টার ন্ত্রকপার 

 

০২-০১-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর প্রিান সিকারী 

০১-০৭-২০১৪ 

 

 িোঁ িোঁ না ০১-০৭-২০১৪ 

 

জ্েড-১৪ 

 

2018,2021 সাদলর এন্ত্রসআর 

জ্নই। 
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জনাব আলমগীর ভূঞা 

প্রিান সিকান্ত্রর, নরন্ত্রসাংেী সরকান্ত্রর 

মন্ত্রিলা কদলজ, নরন্ত্রসাংেী 

জন্মতান্ত্ররখ : ০১-১০-১৯৭৫ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়- ১৯৯০ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়--১৯৯২ 

ন্ত্রব.কম পাস-৩য়-১৯৯৪   

ন্ত্রব.এড-  ১ম- ২০১৮ 

কোন্ত্রশয়ার 

 

০২-০১-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর প্রিান সিকারী 

০১-০৭-২০১৪ 

 

- িোঁ িোঁ না ০১-০৭-২০১৪ 

 

জ্েড-১৪ 

 

2016,2017,2019 এবং 

2021 সানেে এজসআে রেই 

 

193 

 

 

 

জনাব জন্ত্রির উন্ত্রিন 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

পটুয়াখালী সরকান্ত্রর কদলজ, 

পটুয়াখালী 

জন্মতান্ত্ররখ: ০১-০১-১৯৮৫ 

োন্ত্রখল-২য়-২০০০ 

আন্ত্রলম-৩য়-২০০২ 

জ্স্টার ন্ত্রকপার ০৩-০১-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

01-07-2014 

 

 িোঁ িোঁ নাই 01-07-2014 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

194 

 

 

 

 

জনাব কন্ত্রবর জ্িাদসন 

উচ্চমান সিকারী 

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ ন্ত্রশক্ষা,  ট্টগ্রাম 

অঞ্চে, চট্টোম। 

জন্মতান্ত্ররখ: 10-07-1979 

 

 

 

এস.এস.ন্ত্রস-1ম-1994 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-1996 

ন্ত্রিসাব 

সিকারী 

11-01-

2005 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

01-07-2014 

 

 িোঁ িোঁ নাই 01-07-2014 

 

জ্েড-১৪ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 
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জনাব েীপক কুমার ন্ত্রসাংি 

প্রিান সিকারী 

সাতকান্ত্রনয়া সরকান্ত্রর কদলজ, 

সাতকান্ত্রনয়া, চট্টোম। 

জন্মতান্ত্ররখ: 01-02-1975 

এস.এস.ন্ত্রস-2য়-1990 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-1992 

ন্ত্রব.এ-3য়-1994 

 

জ্ষ্টার ন্ত্রকপার 13-01-

2005 

সরাসন্ত্রর প্রিান সিকারী 

01-07-2014 

 

 িোঁ িোঁ নাই 01-07-2014 

 

জ্েড-১৪ 

 2017 সানেে এজসআে রেই। 
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জনাব জ্মা: আন্ত্রতয়ার রিমান 

প্রিান সিকারী 

আ ম খান সরকান্ত্রর কমাস ম 

কদলজ, খুলনা 

জন্মতান্ত্ররখ: ১০-১২-১৯৭৭ 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম- ১৯৯৩ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৯৫ 

স্নাতক- ২য়-২০০০ 

স্নাতদকাত্তর-২য়-২০০3 

ন্ত্রিসাব 

সিকারী 

 

১৩-০১-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর 

 

প্রিান সিাকারী 

০১-০৭-২০১৪ 

 

 িোঁ িোঁ না ০১-০৭-২০১৪ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব আব্দুল্লাি জ্িল বাকী 

উচ্চমান সিকারী 

উপপন্ত্ররচালদকর কা মালয়, খুলনা 

অঞ্চল, খুলনা 

জন্মতান্ত্ররখ: ১৫-১১-১৯৮৫ 

এস.এস.ন্ত্রস-৪.১৩-০১ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-৪.০-০৩ 

স্নাতক -২য়-২০১০ 

ন্ত্রিসাব 

সিকারী 

১৮-০১-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

০১-০৭-২০১৪ 

 

 িোঁ িোঁ না ০১-০৭-২০১৪ 

 

জ্েড-১৪ 

 

2021 সানেনে এজসআে রেই 
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জনাব জামাল জ্িাদসন 

ন্ত্রিসাবরক্ষক (স্বদবতদন) 

মূলপে- প্রিান সিকারী 

মাোরীপুর সরকান্ত্রর কদলজ, 

মাোরীপুর 

জন্ম তান্ত্ররখ: 01-07-1978 

 

এস.এস.ন্ত্রস-1ম-1994 

এইচ.এস.ন্ত্রস-1ম-1996 

ন্ত্রব.কম-২য়-2000 

এম.কম-২য়-2001 

 

 

ন্ত্রিসাব 

সিকারী 

31-01-

2005 

সরাসন্ত্রর প্রিান সিকারী 

01-07-2014 

 

- িোঁ িোঁ নাই 01-07-2014 

 

জ্েড-১৪ 

 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 
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জনাব জ্মা: মুনছুর রিমান 

ন্ত্রিসাবরক্ষক কাম ক্লাকম 

জ্জলা ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, জয়পুরিাট 

জন্মতান্ত্ররখ : ০১-০১-১৯৮০ 

োন্ত্রখল-     ১ম-১৯৯৪ 

আন্ত্রলম-    ১ম- ১৯৯৬ 

স্নাতক-    ২য়- ১৯৯৯ 

স্নাতদকাত্তর -২য়-২০০০ 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

২৭-০২-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর ন্ত্রিসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

০১-০৭-২০১৪ 

- িোঁ িোঁ না ০১-০৭-২০১৪ 

 

জ্েড-১৪ 

2016 হনত 2021 সানেে মুে 

এজস আে রেই 
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জনাব জ্মা: মন্ত্রতউর রিমান 

প্রিান সিকারী 

সরকান্ত্রর মুন্ত্রজবুর রিমান মন্ত্রিলা 

কদলজ, বগুড়া 

জন্মতান্ত্ররখ: ০১-১০-১৯৭৪ 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম-১৯৯০ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-১ম- ১৯৯২ 

স্নাতক-  2য়- ১৯৯৭ 

 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

০১-০৩-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

০১-০৭-২০১৪ 

 

 িোঁ িোঁ নাই ০১-০৭-২০১৪ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জাদিরুল ইসলাম 

প্রিান সিকারী 

মিীপুর িাজী মিসীন সরকান্ত্রর 

কদলজ, জয়পুরিাট 

জন্মতান্ত্ররখ: ১৬-০১-১৯৭৬ 

এস.এস.ন্ত্রস-  ২য়- 19৯১ 

এইচ.এস.ন্ত্রস- ২য়-19৯৩ 

স্নাতক-৩য়-19৯৫ 

 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

০৩-০৩-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর 

 

উচ্চমান সিকারী 

০১-০৭-২০১৪ 

 

 িোঁ িোঁ নাই ০১-০৭-২০১৪ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: সাজ্জাে জ্িাদসন 

ন্ত্রিসাবরক্ষক কাম ক্লাকম 

জ্জলা ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস,  দশার 

জন্মতান্ত্ররখ: ৩০-০৮-১৯৭৬ 

এসএসন্ত্রস-২য়-১৯৯১ 

এইচএসন্ত্রস-২য়-১৯৯৪ 

স্নাতক-৩য়-১৯৯৫ 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

০৩-০৩-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর ন্ত্রিসাব রক্ষক 

কাম ক্লাকম 01-

07-2014 

 িোঁ িোঁ নাই 01-07-2014 

 

জ্েড-১৪ 

2017 ও 2018 সানেে এজসআে 

রেই। 2019 এবং 2020 সানেে 

এজসআে এ প্রজতস্বাক্ষেকােী 

কম জকতজাে স্বাক্ষে ও সীীে রেই। 
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জনাব জ্মা: সাইফুল্লা আলম 

উচ্চমান সিকারী 

পটুয়াখালী সরকান্ত্রর বান্ত্রলকা উচ্চ 

ন্ত্রবদ্যালয়, পটুয়াখালী 

জন্মতান্ত্ররখ: ০১-০৩-১৯৭৭ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৯৩ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-৩য়-১৯৯৬ 

স্নাতক -৩য়-১৯৯৮ 

 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

০৫-০৩-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

০১-০৭-২০১৪ 

 

 িোঁ িোঁ না ০১-০৭-২০১৪ 

 

জ্েড-১৪ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 
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জনাব আব্দুল কুদ্দুস 

প্রিান সিকারী 

সরকান্ত্রর মাইদকল মধুসুেন কদলজ, 

 দশার 

জন্মতান্ত্ররখ: ০৩-০১-১৯৮৬ 

এস.এস,ন্ত্রস-১ম-২০০০ 

এইচ.এস,ন্ত্রস-১ম- ২০০২ 

স্নাতক-   ২.৯০- ২০১৭ 

 

অন্ত্রিস 

সিকােী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রান্ত্রক্ষন্ত্ররক 

০৫-০৩-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

০১-০৭-২০১৪ 

 

 িো িো নাই ০১-০৭-২০১৪ 

 

জ্েড-১৪ 
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িোব অনশাক কুমাে দাশ 

উচ্চমাে সহকােী 

খুেো জিো স্কুে, খুেো 

িন্মতাজেখ: 01-04-1978 

এসএসজস-১ম-1993 

এই এসজস-২ি-১৯৯৫ 

স্নাতক-  ৩ি -1997 

স্নাতনকাত্তে-২ি-১৯৯৯ 

অজিস 

সহকােী কাম 

মুদ্রাক্ষজেক 

08-03-

2005 

সরাসন্ত্রর 

 

প্রধাে সহকােী  

01-07-2014 

 হযাঁ হাঁ ো 01-07-2014 

 

জ্েড-১৪ 

2021 সানেে এজসআে রেই। 
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জনাব জ্মা: সাখাওয়াত জ্িাসদন, 

প্রিান সিকারী 

সরকান্ত্রর বন্ত্ররশাল কদলজ, বন্ত্ররশাল 

জন্মতান্ত্ররখ: ০১-০৫-১৯৭৯ 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম- 19৯৪ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-19৯৭ 

স্নাতক-২য়-২০০১ 

স্নাতদকাত্তর-2য়-২০০৭ 

 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

০৮-০৩-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

০১-০৭-২০১৪ 

 

 িোঁ িোঁ না ০১-০৭-২০১৪ 

 

জ্েড-১৪ 

 

2016,2017 ও 2021 সানেে 

এজসআে রেই। 2018 ও 2019 

সানেে এজসআনে এ প্রজতস্বাক্ষে 

কােী এবং প্রজতনবদে কােী 

একই কম জকতজা, 2020 সানেে 

এজসআে এ প্রজতস্বাক্ষে রেই। 
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জনাব ন্ত্রবকাশ চন্দ্র সূেির 

উচ্চমান সিকারী 

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ ন্ত্রশক্ষা, 

ময়মনন্ত্রসাংি অঞ্চল, ময়মনন্ত্রসাং 

জন্মতান্ত্ররখ: 05-11-1977 

 

এস এসন্ত্রস-1ম- 1992 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-1995 

ন্ত্রব.এ (পাস)-৩য়-1997 

এম.এস.এস-3য়-1999 

জবজপএড-২ি-2004 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

12-03-

2005 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকরী 

01-07-2014 

 

- িোঁ িো নাই 01-07-2014 

 

জ্েড-১৪ 

 

এন্ত্রসআর এর মূলকন্ত্রপ ও 

িদটাকন্ত্রপ জ্নই 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 
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জনাব জ্মা: িান্ত্রেবুল অন্ত্রি 

উচ্চমান সিকারী 

চট্টোম কদলন্ত্রজদয়ট স্কুল, চট্টোম 

জন্মতান্ত্ররখ: ২৭-১২-১০৬৪ 

এস.এস.ন্ত্রস-  ৩য়- ৮১ 

এইচ.এস.ন্ত্রস- ৩য়- ৮৫ 

 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

১৩-১১-

১৯৯৪ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

০২-০৭-২০১৪ 

 

 িোঁ িোঁ নাই ০২-০৭-২০১৪ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব আলী আিদমে 

উচ্চমান সিকারী 

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ ন্ত্রশক্ষা, ঢাকা 

অঞ্চল, ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: ০১-০৭-১৯৭৩ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৮৯ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-৩য়-১৯৯১ 

 

ন্ত্রনম্নমান 

সিকারী কাম 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

১৫-১১-

১৯৯৪ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

০২-০৭-২০১৪ 

 

 িোঁ িোঁ নাই ০২-০৭-২০১৪ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মাোঃ জ্সাদিল ন্ত্রময়া 

উচ্চমান সিকারী 

মাধ্যন্ত্রমক ও  উচ্চ ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর 

বাাংলাদেশ,  ঢাকা।  

জন্ম তান্ত্ররখ: 02-04-1980 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম- 1996 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-1999 

ন্ত্রব.এস.এস-২য়-2003 

এম.এস.এস-2য়-2008 

ন্ত্রব.এড-3.40-2019 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

02-03-

২০05 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

02-07-২০14 

 

- - িোঁ নাই 02-07-২০14 

 

জ্েড-১৪ 

 

2017 হনত 2020 সানেে 

এন্ত্রসআর, স্থািীকেনেে কজপ, 

স্নাতনকে সেদ জ্নই। 
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জনাব আবু আলা জান্ত্রমল উন্ত্রিন 

খান, ন্ত্রিসাবরক্ষক (স্বদবতদন) 

মুলপে: উচ্চমান সিকারী 

রূপনগর সরকান্ত্রর মাধ্যন্ত্রমক 

ন্ত্রবদ্যালয়, রূপনগর, ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: 16-12-1969 

 

 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম- 198৪ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-198৭ 

স্নাতক-৩য়-19৮৯ 

 

কোন্ত্রশয়ার 

কাম জ্স্টার 

ন্ত্রকপার 

১৪-১২-

১৯৯৫ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

০৫-০৭-২০১৪ 

 

 িো িো নাই ০৫-০৭-২০১৪ 

 

জ্েড-১৪ 

 

2019 ও 2020 সানেে 

এজসআে-এ প্রজতস্বাক্ষেকােী 

কম জকতজাে স্বাক্ষে ও সীে এবং 

2021 সানেে এজসআে রেই। 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 

 

২১২ 

 

 

 

 

 

 

 

জনাব জ্মািাম্মে মাজিারুল আলম 

প্রিান সিকারী 

কুন্ত্রমল্লা ন্ত্রিদটান্ত্ররয়া সরকান্ত্রর 

কদলজ, কুন্ত্রমল্লা 

জন্মতান্ত্ররখ: 30-11-1979 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম - 1995 

এইচ.এস.ন্ত্রস- ২য়-1997 

স্নাতক-2ি-1999 

 

কোন্ত্রশয়ার 01-01-

2005 

সরাসন্ত্রর প্রিান সিকারী 

070-07-2014 

    070-07-2014 

 

জ্েড-১৪ 

সেদিাগপত্র, ন াগোেপত্র, 

স্থািীকরদের কসপ, িেে, চাকসর 

িদতাষজে ও মামলা িংক্রাত 

প্রতযিে, িাসভিি বুদকর ফদ া 

কসপ এবং ২০১৭ হদত ২০২০ 

এসিআর নেই।২০২১ িাদলর 

এসিআর প্রসতস্বাক্ষরকারী এবং 

প্রসতদবেে কারী একই কম িকতিা। 
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জনাব জ্গৌরী জ্চৌধুরী 

ন্ত্রিসাবরক্ষক, উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক 

ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, জ্বায়ালমারী, চট্টোম 

জন্মতান্ত্ররখ: ৩১-১২-১৯৭৩ 

এস.এস.ন্ত্রস-  ২য়- 19৮৯ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-৩য়- 19৯১ 

স্নাতক-      ২য়- 19৯৩ 

স্নাতদকাত্তর -৩য়-19৯৬ 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

২৪-০৫-

২০০৩ 

প্রকল্প 

 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০৮ 

 

১৮-১২-২০১৬ িোঁ িোঁ নাই ১৮-১২-২০১৬ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব অজয় কুমার োস 

উচ্চমান সিকারী 

ন্ত্রবদ্যাময়ী সরকান্ত্রর বান্ত্রলকা উচ্চ 

ন্ত্রবদ্যালয়, ময়মনসাংি 

জন্মতান্ত্ররখ: ৩০-০৮-১৯৬৭ 

এসএসন্ত্রস-   ২য়- ১৯৮২ 

এইচএসন্ত্রস- ২য়- ১৯৮৬ 

স্নাতক-      ৩য়- ১৯৯১ 

ন্ত্রবএড-       ২য়- ১৯৯৭ 

 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

25-04-

1991 

আত্ত্বীকরণ 

 

উচ্চমান সিকারী 

২৭-০৯-২০১৭ 

০৫-০৩-১৯৯৪ িোঁ িোঁ নাই ২৭-০৯-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

এন্ত্রসআর ও সান্ত্রিমস বুদকর 

িদটাকন্ত্রপ জ্নই 
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জনাব ন্ত্রবমল কুমার নাদয়ক রায়, 

প্রিান সিকারী 

কুন্ত্রড়োম সরকান্ত্রর কদলজ, 

কুন্ত্রড়োম 

জন্মতান্ত্ররখ: ৩১-০৭-১৯৬৫ 

এস.এস.ন্ত্রস- ৩য় - 19৮১ 

এইচ.এস.ন্ত্রস- ৩য়-19৮৫ 

স্নাতক-      ৩য়- 19৯২ 

 

অন্ত্রিস 

সিকায়ক 

০৩-২০-

১৯৮২ 

সরাসন্ত্রর প্রিান সিকারী 

২৭-০৯-২০১৭ 

 

 িোঁ িোঁ নাই ২৭-০৯-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

 

2021 সানেে এজসআে এ 

প্রজতস্বাক্ষেকােী এবং 

প্রজতনবদেকােী একই কম জকতজা। 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 
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জনাব জ্মা: সাদয়ম রিমান 

প্রিান সিকারী, চুয়াডাঙ্গা সরকান্ত্রর 

কদলজ, চুয়াডাঙ্গা 

জন্মতান্ত্ররখ: 07-11-1980 

এস.এস.ন্ত্রস-1ম-1995 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-1997 

ন্ত্রব.কম-2য়-1999 

এম.কম-2য়-2005 

কোন্ত্রশয়ার 03-01-

2005 

সরাসন্ত্রর প্রিান সিকারী 

27-09-2017 

 

 িোঁ িোঁ নাই 27-09-2017 

 

জ্েড-১৪ 

 

2016,2019 এবং 2021 

সানেে এজসআে রেই। 
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জনাব কাজী কামরুজ্জামান 

উচ্চমান সিকারী 

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিিপ্তর, 

বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তান্ত্ররখ: 15-11-১৯74 

এস.এস.ন্ত্রস-1ম- 90 

এইচ.এস.ন্ত্রস-1ম-94 

ন্ত্রব.এসন্ত্রস-2য়-98 

ন্ত্রব.এড-3.19-2019 

 

িািার 

রক্ষক-কাম 

কোন্ত্রশয়ার 

08-01-

২০05 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

27-09-২০17 

 

- িোঁ - - 27-09-২০17 

 

জ্েড-১৪ 

 মূল এন্ত্রসআর জ্নই। 
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জনাব এইচ. এম. আিাদুজ্জামান 

উচ্চমান সিকারী, 

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর, 

ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: ০১-০২-১৯৮০ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়- ১৯৯৪ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৯৭ 

স্নাতক -২য়-১৯৯৯ 

ন্ত্রব.এড-   ৩.২১- ২০১৯ 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

28-02-

2005 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

২৭-০৯-২০১৭ 

 

 

- িোঁ িোঁ না ২৭-০৯-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

সান্ত্রিমস বুদকর িদটাকন্ত্রপ, 

এন্ত্রসআর, চাকুরী সদতাষজনক ও 

ন্ত্রবিাগীয় মামলা জ্নই মদম ম 

প্রতেয়নপেসি ন্ত্রতন জ্সট 

কাগজপে প্রদয়াজন 
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জনাব জ্মা: িান্ত্রববুল ইসলাম 

উচ্চমান সিকারী 

মাধ্যান্ত্রমক ও উচ্চ ন্ত্রশক্ষা 

অন্ত্রিেপ্তর,বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্ম তান্ত্ররখ: 25-11-1979 

এস.এস.ন্ত্রস-1ম-1995 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-1997 

ন্ত্রব.এস.এস-2য়-2002 

 

 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

01-03-05 সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

27-09-2017 

 

- িোঁ িোঁ নাই 27-09-2017 

 

জ্েড-১৪ 

 2017 সানেে এন্ত্রসআর রেই। 
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জনাব কাবুল জ্িাদসন জ্মাল্যা 

উচ্চমান সিকারী, মাধ্যন্ত্রমক ও 

উচ্চন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর, ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: ০৯-১০-১৯৮০ 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম- ১৯৯৫ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়- ১৯৯৭ 

স্নাতক-     ২য়- ২০০০ 

ন্ত্রব.এড-    ৩.৪২-২০১৯ 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

০১-০৩-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

২৭-০৯-২০১৭ 

 

 িোঁ িোঁ নাই ২৭-০৯-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

মুল এন্ত্রসআর জ্নই 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 
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জনাব জ্মা: বন্ত্রশর িাওলাোর 

উচ্চমান সিকারী, মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ 

ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্ম তান্ত্ররখ: 01-10-1981 

এস.এস.ন্ত্রস-2য়- 1996 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-1999 

স্নাতক  -২য়-2002 

স্নাতদকাত্তর-2য়-2004 

ন্ত্রব.এড-3.44-2019 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

01-03-

2005 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকরী 

27-09-2017 

 

- িো - - 27-09-2017 

 

জ্েড-১৪ 

সান্ত্রিমস বুদকর কন্ত্রপ ও এন্ত্রসআর 

জ্নই 
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জনাব আবু ওিাব জ্মা: রন্ত্রবউল 

আলম, উচ্চমান সিকারী 

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: 02-01-1975 

এসএসন্ত্রস-2য়-1991 

এইচএসন্ত্রস-2য়-1993 

ন্ত্রবকম-2য়- 1996 

ন্ত্রবএড-3.48-2019 

 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

02-03-

2005 

সরাসন্ত্রর 

 

উচ্চমান সিকারী 

2৭-0৯-2017 

 

 িোঁ নাই নাই 2৭-0৯-2017 

 

জ্েড-১৪ 

আদবেন,  তথ্যেক ও 

স্থায়ীকররণে কজপ োড়া জ্কান 

কাগজপে জ্নই। 
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জনাব জ্মা: রন্ত্রবউল কন্ত্ররম 

উচ্চমান সিকারী 

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্মতান্ত্ররখ: ১৩-১২-197৬ 

এস.এস.ন্ত্রস-৩য়- 19৯১ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-19৯৫ 

স্নাতক- ২য়-২০০৫ 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

০২-০৩-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

২৭-০৯-২০১৭ 

 

 িো িো নাই ২৭-০৯-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

সান্ত্রিমস বুদকর িদটাকন্ত্রপ জ্নই।  
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জনাব এ.জ্ক,এম কামরুজ্জামান 

প্রিান সিকারী, মূলপে- উচ্চমান 

সিকারী, কন্ত্রব নজরুল সরকান্ত্রর 

কদলজ, ঢাকা। 

জন্মতান্ত্ররখ: 01-03-1978 

 

 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়- 1993 

এইচ.এস.ন্ত্রস-৩য়-96 

স্নাতদকাত্তর-২য়-1999 

ন্ত্রব.এড-3.19-2019 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

02-03-

2005 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকরী 

27-09-2017 

 

- িো - - 27-09-2017 

 

জ্েড-১৪ 

 

2017 হনত-2021 সানেে মুল 

এন্ত্রসআর রেই।  



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 
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জনাব জ্মািাম্মে ন্ত্ররপন জ্িাদসন, 

উচ্চমান সিকারী 

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্মতান্ত্ররখ : 01-06-1977 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম- 1992 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-1994 

স্নাতক-3য়-1996 

স্নাতদকাত্তর-3য়-1999 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

03-03-

2005 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকরী 

27-09-2017 

 

- িো িো নাই ২৭-০৯-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মাোঃ জ্গালাম রসুল 

উচ্চমান সিকারী 

মাধ্যান্ত্রমক ও উচ্চ ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর, 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্ম তান্ত্ররখ: 30-06-১৯77 

এস.এস.ন্ত্রস-1ম-1993 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-1997 

ন্ত্রব.এস.এস-2য়-1999 

ন্ত্রব.এড-3.25-19 

 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

03-03-

২০05 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

27-09-২০17 

 

- িোঁ িোঁ নাই 27-09-২০17 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: জ্মাস্তান্ত্রিজুর রিমান, 

উচ্চমান সিকারী 

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্ম তান্ত্ররখ: ০২-০২-১৯৮১ 

োন্ত্রখল-  ১ম- 19৯৬ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়- 19৯৮ 

স্নাতক-        ২য়-20০০ 

 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

০৩-০৩-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

২৭-০৯-২০১৭ 

 

 িোঁ িোঁ নাই ২৭-০৯-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 
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জনাব জ্মা: আব্দুল খাদলক 

উচ্চমান সিকারী 

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্ম তান্ত্ররখ: 15-10-1974 

 

 

এস.এ.সন্ত্রস-  ২য়- 19৯0 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়- 19৯2 

স্নাতক-      ২য়- 20০৩ 

 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

03-03-

2005 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

27-09-2017 

 

 িোঁ িোঁ নাই 27-09-2017 

 

জ্েড-১৪ 

 সাজভজস বুনকে িনটাকজপ 

প্রদয়াজন 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 
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জনাব জ্মািাম্মে আন্ত্রেকুর রিমান 

উচ্চমান সিকারী, মাধ্যন্ত্রমক ও 

উচ্চন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর, ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: ০৩-০৭-১৯৭৯ 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম- ৯৪ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-১ম- ৯৭ 

ন্ত্রব.এগ.এড-২.২৩-০৫ 

স্নাতদকাত্তর-৩.৭২৫-০৭ 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

০৬-০৩-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

২৭-০৯-২০১৭ 

 

 িোঁ িোঁ নাই ২৭-০৯-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

 মুল এন্ত্রসআর জ্নই। 
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জনাব জ্মািাম্মে আলমগীর জ্িাদসন 

উচ্চমান সিকারী 

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্ম তান্ত্ররখ: 08-09-1977 

এসএসন্ত্রস-1ম-1993 

এইচএসন্ত্রস-2য়-1995 

ন্ত্রবএসএস-3য়-1997 

ন্ত্রবএড-3.38-2020 

 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

09-03-

2005 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

27-09-2017 

 

    27-09-2017 

 

জ্েড-১৪ 

 

তথ্যেক এবং আনবদেপত্র 

ব্যজতত অন্যান্য কাগিপত্র রেই। 

 

২৩১ 

 

 

 

জনাব জ্মাসা: শািাদনওয়াজ 

পারিীন, উচ্চমান সিকারী 

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: 01-08-1977 

এসএসন্ত্রস-1ম-1992 

এইচএসন্ত্রস-2য়-1994 

স্নাতক-৩য়-1997 

ন্ত্রবএড-3.38-2019 

 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

 

15-03-

2005 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

27-09-2017 

 িোঁ িোঁ ো 27-09-2017 

 

জ্েড-১৪ 

মুল এসিআর এবং িাসভিি বুদকর 

ফদ াকসপ নেই 

 

2৩2 

 

 

 

জনাব কামরুল িাসান 

উচ্চমান সিকারী 

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর, 

ঢাকা 

জন্ম তান্ত্ররখ : ০১-১০-১৯৭৭ 

 

 

 

এস.এসন্ত্রস-১ম- ১৯৯২ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-১ম-১৯৯৭ 

স্নাতক-৩য়-২০০০ 

স্নাতদকাত্তর-২য়- ২০০১ 

ন্ত্রবএড-   ৩.২১- ২০১৯ 

অন্ত্রিস সি. 

কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রান্ত্রক্ষন্ত্ররক 

 

১৯-০৩-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

২৭-০৯-২০১৭ 

 

- িোঁ িোঁ না ২৭-০৯-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

সান্ত্রিমস বুদকর িদটাকন্ত্রপ জ্নই।  



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 

 

২৩3 

 

 

 

জনাব শাম্মী আক্তার 

উচ্চমান সিকারী 

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: ১০-০১-১৯৮০ 

এস.এস.ন্ত্রস-  ১ম- 19৯৭ 

এইচ.এস.ন্ত্রস- ১ম-19৯৯ 

স্নাতক-      ২য়- 20০২ 

স্নাতদকাত্তর - ২য়- 20০৪ 

 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

১৯-০৩-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

২৭-০৯-২০১৭ 

 

 িোঁ িোঁ নাই ২৭-০৯-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

এন্ত্রসআর ব্যন্ত্রতত সকল কাগজপে 

একদসট প্রদয়াজন 

 

2৩৪ 

 

 

 

জনাব জ্মা: আবুল কালাম আজাে, 

উচ্চমান সিকারী জ্মদিরপুর 

সরকান্ত্রর বান্ত্রলকা উচ্চ ন্ত্রবদ্যালয়, 

জ্মদিরপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: ০১-০১-১৯৭১ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৮৭ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৯৮ 

স্নাতক-   ৩য়- ২০১১ 

স্নাতদকাত্তর -২য়-২০১৩ 

 

অন্ত্রিস 

সিায়ক 

০১-০১-

১৯৯২ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

২৭-০৯-২০১৭ 

 

 িোঁ িোঁ নাই ২৭-০৯-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

এন্ত্রসআর জ্নই। অন্ত্রিস সিকারী 

পদে পদোন্নন্ত্রতর আদেশ ও 

জ্ াগোনপেসি  ন্ত্রতনদসট 

কাগজপে প্রদয়াজন 
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জনাব জ্মািাম্মে মাকছুদুর রিমান, 

প্রিান সিকারী, ব্রাহ্মণবান্ত্রড়য়া 

সরকান্ত্রর কদলজ, ব্রাহ্মণবান্ত্রড়য়া 

জন্মতান্ত্ররখ: ০১-০৫-১৯৭৯ 

োন্ত্রখল-   ২য়- 19৯৫ 

আন্ত্রলম-  ৩য়- 19৯৭ 

 

জ্স্টার ন্ত্রকপার ০১-০১-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর প্রিান সিকারী 

২৮-০৯-২০১৭ 

 

 িোঁ িোঁ নাই ২৮-০৯-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

236 

 

 

 

জনাব শন্ত্রিদুল্লাি 

প্রিান সিকারী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

সরকান্ত্রর মন্ত্রিলা কদলজ, 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

জন্মতান্ত্ররখ: ০২-০২-১৯৮৪ 

 

 

দাজখে-1ম-১৯৯৮ 

আজেম-১ম-২০০০ 

স্নাতক-২য়-২০০৩ 

স্নাতদকাত্তর-2.86-২০০6 

জ্স্টার ন্ত্রকপার ০৪-০১-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর প্রিান সিকারী 

২৮-০৯-২০১৭ 

 

 িোঁ িোঁ নাই ২৮-০৯-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 
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জনাব জ্মািাম্মে ইব্রান্ত্রিম পাঠান 

উচ্চমান সিকারী 

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: ০১-০১-১৯৭৯ 

োন্ত্রখল-   ১ম- ১৯৯৩ 

আন্ত্রলম-   ১ম- ১৯৯৬ 

স্নাতক-   ২য়- ১৯৯৯ 

স্নাতদকাত্তর- ২য়-২০০০ 

ন্ত্রবএড-  ৩.৩১- ২০১৯ 

িািার রক্ষক 

কাম 

কোন্ত্রশয়ার 

১১.-০১-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

২8-০৯-২০১৭ 

 

 িোঁ িোঁ নাই ২8-০৯-২০১৭ 

জ্েড-১৪ 

 

মুল এন্ত্রসআর জ্নই। 

 

238 

 

 

জনাব নান্ত্রেমা আক্তার 

প্রিান সিকারী 

সরকান্ত্রর সাংগীত কদলজ, ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: ১৫-০৩-১৯৭৮ 

এস.এস.ন্ত্রস- ১ম- 19৯৩ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়- 19৯৮ 

স্নাতক-       ২য়- 20০৩ 

স্নাতদকাত্তর -২য়-20০৪ 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

২৮-০২-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

২8-০৯-২০১৭ 

 

 িোঁ িোঁ নাই ২8-০৯-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

 

239 

 

 

জনাব জ্মা: আতাউর রিমান 

প্রিান সিকারী 

নীলিামারী সরকান্ত্রর কদলজ, 

নীলিামারী 

জন্মতান্ত্ররখ: ০৬-০৯-১৯৭৮ 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম- 19৯৪ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-199৭ 

স্নাতক- ৩য়-১৯৯৯ 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

০১-০৩-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর 

 

উচ্চমান সিকারী 

২৮-০৯-২০১৭ 

 

 িো িো নাই ২৮-০৯-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

240 

 

 

জনাব জ্মািাম্মে নান্ত্রজম উন্ত্রিন, 

প্রিান সিকারী, গজান্ত্ররয়া সরকান্ত্রর 

কদলজ, মুন্ত্রন্সগঞ্জ 

জন্ম তান্ত্ররখ: 21-03-১৯81 

এসএসন্ত্রস-1ম-1997 

এইচএসন্ত্রস-1ম-1999 

ন্ত্রবকম-2য়-2001 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

01-03-

২০05 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

28-09-২০17 

 

- িোঁ িোঁ নাই 28-09-২০17 

 

জ্েড-১৪ 

এন্ত্রস আর  ও সান্ত্রিমস বুদকর 

িদটাকন্ত্রপ নাই। 

 

241 

 

 

 

জনবা জ্ক এম আন্ত্রনচুর রিমান, 

প্রিান সিকারী, সরকান্ত্রর শিীে 

আবদুর রব জ্সরন্ত্রনয়াবাত টিচাস ম 

জ্েন্ত্রনাং কদলজ, বন্ত্ররশাল 

জন্মতান্ত্ররখ: ২৫-১২-১৯৭৯ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৯৪ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৯৬ 

 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

০২-০৩-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর প্রিান সিকারী 

২৮-০৯-২০১৭ 

 

 িোঁ িোঁ না ২৮-০৯-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 

 

242 

 

 

 

জনাব জ্মািাম্মে আদনায়ার 

জ্িাদসন, উচ্চমান সিকারী 

অন্ত্রিস সিকারী (স্বদবতদন) 

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ ন্ত্রশক্ষা, ঢাকা 

অঞ্চল, ঢাকা  

জন্মতান্ত্ররখ: ০১-০৩-১৯৭৭ 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম-১৯৯৩ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-১ম-১৯৯৫ 

স্নাতক -২য়-২০০০ 

 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

০৫-০৩-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

২৮-০৯-২০১৭ 

 

 িোঁ িোঁ না ২৮-০৯-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

 

243 

 

 

 

জনাব জ্মা: আব্দুল জ্মান্নাি আকন্দ, 

উচ্চমান সিকারী 

জ্মািাম্মেপুর সরকান্ত্রর উচ্চ 

ন্ত্রবদ্যালয়, ঢাকা। 

জন্ম তান্ত্ররখ: 01-10-1977 

এস এসন্ত্রস-২য়- 1994 

এইচ.এস.ন্ত্রস-3য়-2001 

স্নাতক   -৩য়-2009 

স্নাতদকাত্তর-2য়-2012 

 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

07-03-

2005 

সরাসন্ত্রর 

 

উচ্চমান সিকরী 

২৮-০৯-2017 

 

- িো িো নাই ২৮-০৯-2017 

 

জ্েড-১৪ 

স্নাতক এবাং স্নাতদকাত্তর এ 

িন্ত্রতমর  থা থ কর্তমপদক্ষর 

অনুমন্ত্রত পে এবং 2016,2021 

সানেে জ্নই। 

 

244 

 

 

 

জনাব িারুক আিদমে 

উচ্চমান সিকারী 

নান্ত্রসরাবাে সরকান্ত্রর উচ্চ ন্ত্রবদ্যালয়, 

চট্টোম 

জন্মতান্ত্ররখ: ০৪-১১-১৯৮৪ 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম-২০০০ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-২০০৩ 

 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

০৮-০৩-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

২৮-০৯-২০১৭ 

 

 িোঁ িোঁ নাই ২৮-০৯-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

245 

 

 

 

জনাব জ্মা: রাজা ন্ত্রময়া 

উচ্চমান সিকারী 

মান্ত্রধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ ন্ত্রশক্ষা ঢাকা 

অঞ্চল, ঢাকা 

জন্মাতান্ত্ররখ: ১৬-০৯-১৯৭৪ 

 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম- 19৯০ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-199২ 

 

অন্ত্রিস সি. 

কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রান্ত্রক্ষন্ত্ররক 

১০-০৩-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

২৮-০৯-২০১৭ 

 

 িো িো নাই ২৮-০৯-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 

 

২৪৬ 

 

 

 

জনাব জ্মা: কামরুল ইসলাম 

প্রিান সিকারী 

সরকান্ত্রর মন্ত্রজে জ্মদমান্ত্ররয়াল ন্ত্রসটি 

কদলজ, খুলনা 

জন্মতান্ত্ররখ: 31-12-1969 

এস.এস.ন্ত্রস-2য় - 19৮7 

এইচ.এস.ন্ত্রস- ৩য়-1990 

 

কোন্ত্রশয়ার 13-06-

1994 

সরাসন্ত্রর প্রিান সিকারী 

 

03-10-2017 

    03-10-2017 

 

জ্েড-১৪ 

প্রথম ন াগোদের কসপ, 

স্থািীকরদের কসপ, চাকুসর 

িদতাষজেক এবং মামলা 

িংক্রাত প্রতযিে, এসিআর, 

তথ্যছক নেই 

 

২৪৭ 

 

 

 

জনাব আলমগীর জ্িাদসন জ্মাল্যা 

উচ্চমান সিকারী 

জ্তজগাঁও সরকান্ত্রর উচ্চ ন্ত্রবদ্যালয়, 

ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: ০২-০৪-১৯৭৭ 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম-১৯৯২ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-১ম-১৯৯৪ 

ন্ত্রব.কম অনাস ম-২য়-১৯৯৬ 

ন্ত্রব.এড- ২য়-২০০১  

 

কোন্ত্রশয়ার 

 

০৯-০১-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

০৩-১০-২০১৭ 

 

- িোঁ িোঁ না ০৩-১০-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

 

২৪৮ 

 

 

জনাব জ্মাোঃ জালাল উন্ত্রিন 

উচ্চমান সিকারী 

ন্ত্রকদশারগঞ্জ সরকান্ত্রর বালক উচ্চ 

ন্ত্রবদ্যালয়, ন্ত্রকদশারগঞ্জ। 

জন্ম তান্ত্ররখ: 31-12-80 

এস.এস.ন্ত্রস-2য়- ১৯97 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-১৯99 

ন্ত্রব.এস.এস-2য়-২০02 

 

িািার 

রক্ষক-কাম 

কোন্ত্রশয়ার 

15-01-

২০05 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

03-10-2017 

 

- িোঁ িোঁ নাই 03-10-2017 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

 

২৪৯ 

 

 

জনাব লাকী আকতার 

উচ্চমান সিকারী, চট্টোম সরকান্ত্রর 

উচ্চন্ত্রবদ্যালয়, চট্টোম 

জন্মতান্ত্ররখ: ২৩.১০.১৯৮১ 

এস.এস.ন্ত্রস- ১ম- 19৯৮ 

এইচ.এ.সন্ত্রস-২য়-২০০০ 

স্নাতক-    ২য়-  ২০০২ 

 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

২১-০৯-

২০০৩ 

আত্ত্বীকরণ 

 

উচ্চমান সিকারী 

০৩-১০-২০১৭ 

 

২১-১০-২০১২ িোঁ িোঁ নাই ০৩-১০-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

 

2৫০ 

 

 

জনাব জ্মা: জ্মাস্তান্ত্রিজুর রিমান, 

প্রিান সিকারী, সরকান্ত্রর টিচাস ম 

জ্েন্ত্রনাং কদলজ,  দশার 

জন্মতান্ত্ররখ: ১২-০৪-১৯৬৬ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৮২ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-৩য়-১৯৮৫ 

 

অন্ত্রিস সি. 

কাম 

মুদ্রান্ত্রক্ষন্ত্ররক 

 

১৭-০৭-

১৯৯৪ 

সরাসন্ত্রর প্রিানসিকরী 

০৪-১০-২০১৭ 

 

 িো িো নাই ০৪-১০-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 

 

2৫১ 

 

 

 

জনাব এ এম আব্দুল মান্নান 

উচ্চমান সিকারী,  

জ্মািনগঞ্জ পাইলট সরকান্ত্রর উচ্চ 

ন্ত্রবদ্যালয়, জ্নেদকানা 

জন্মতান্ত্ররখ: ০৭-১১-১৯৬৯ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৮৪ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৮৮ 

স্নাতক-   পাস- ১৯৯১ 

 

ন্ত্রনম্নমান 

সিকারী কাম 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

২৪-১২-

১৯৯৫ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

০৪-১০-২০১৭ 

 

 - িো নাই ০৪-১০-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

2৫২ 

 

 

জনাব সুলতান মািমুে 

প্রিান সিকারী, নবাবগঞ্জ সরকান্ত্রর 

কদলজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

জন্ম তান্ত্ররখ: 03-09-১৯76 

এস.এস.ন্ত্রস-2য়- 1992 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-1994 

ন্ত্রবএসএস-2য়-1997 

 

িািার 

রক্ষক-কাম 

কোন্ত্রশয়ার 

16-01-

২০05 

সরাসন্ত্রর প্রিান সিকারী 

04-10-2017 

 িোঁ িোঁ নাই 04-10-2017 

 

জ্েড-১৪ 

2021 সানেে এজসআে রেই। 

 

2৫৩ 

 

 

জনাব জ্মািাম্মে শন্ত্রিকুল ইসলাম, 

প্রিান সিকারী 

জ্জলা ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, ন্ত্রকদশারগঞ্জ 

জন্মতান্ত্ররখ: ১৪-১২-১৯৭৪ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়- 19৮৯ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-৩য়-199১ 

স্নাতক- ৩য়-১৯৯৪ 

অন্ত্রিস সি. 

কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রান্ত্রক্ষন্ত্ররক 

০১-০৩-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

০৪-১০-২০১৭ 

 

 িো িো নাই ০৪-১০-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

 

2৫৪ 

 

 

জনাব জ্মা: আন্ত্রজজ নাদের 

উচ্চমান সিকারী, 

ন্ত্রবদ্যাময়ী সরকান্ত্রর  বান্ত্রলকা উচ্চ 

ন্ত্রবদ্যালয়, ময়মনন্ত্রসাংি 

জন্মতান্ত্ররখ: ০১-০১-১৯৮১ 

 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম-১৯৯৮ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়- ২০০১ 

স্নাতক-  ৩.৩৬- ২০০৮ 

 

অন্ত্রিস সি. 

কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রান্ত্রক্ষন্ত্ররক 

 

০১-০৩-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

০৪-১০-২০১৭ 

 

 িো িো নাই ০৪-১০-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

 

 

2৫৫ 

 

জনাব জ্মা: শামসুল আলম 

উচ্চমান সিকারী 

ন্ত্রেনাজপুর সরকান্ত্রর কদলজ, ন্ত্রেনাজপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: ০৫-০৭-১৯৮১ 

 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম-19৯৬ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-১ম-199৯ 

 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

০১-০৩-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

০৪-১০-২০১৭ 

 

 িোঁ িোঁ নাই ০৪-১০-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 

 

2৫৬ 

 

 

জনাব জ্মা: শািজািান আলী 

প্রিান সিকারী 

নন্ত্রজপুর সরকান্ত্রর কদলজ, নওগাঁ 

জন্মতান্ত্ররখ: ১৫-১১-১৯৭৪ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৮৯ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৯২ 

স্নাতক -২য়-১৯৯৪ 

স্নাতদকাত্তর -৩য়-১৯৯৬   

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

০৩-০৩-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর প্রিান সিকারী 

০৪-১০-২০১৭ 

 

 িোঁ িোঁ না ০৪-১০-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

25৭ 

 

 

 

জনাব জ্মা: সাইফুল ইসলাম 

ন্ত্রিসাবরক্ষক(স্বদবতদন) 

মূলপে-প্রিান সিকারী  

চেোম কদলজ, চেোম 

জন্ম তান্ত্ররখ: 01-03-1978 

োন্ত্রখল-২য়- 1992 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-1994 

স্নাতক-2য়-1996 

স্নাত                                      

জ্কাত্তর-2য়-2004 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

05-03-

2005 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকরী 

04-10-2017 

 

- িো িো নাই 04-10-2017 

 

জ্েড-১৪ 

 2021 সাদলর এন্ত্রসআর জ্নই।  

 

2৫৮ 

 

 

 

জনাব জ্মা: মািবুবুর রিমান 

প্রিান সিকারী কাম ন্ত্রিসাবরক্ষক 

নড়াইল সরকান্ত্রর ন্ত্রিদটান্ত্ররয়া 

কদলজ, নড়াইল 

জন্মতান্ত্ররখ: 22-12-1976 

এস.এস.ন্ত্রস-2য়-1991 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2য়-1994 

ন্ত্রব.এ-3য়-1997 

 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কজম্পউটাে 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

09-03-

2005 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

04-10-2017 

 

 িোঁ িোঁ নাই 04-10-2017 

 

জ্েড-১৪ 

2018,2019,2020 এবং 

2021 সানেে এজসআে রেই। 

 

2৫৯ 

 

 

 

জনাব জ্মা: মামুন আর রন্ত্রশে  

উচ্চমান সিকারী, 

গণিবন সরকান্ত্রর বান্ত্রলকা উচ্চ 

ন্ত্রবদ্যালয়, ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: ০১-০৯-১৯৮৩ 

 

 

 

োন্ত্রখল-১ম- ১৯৯৯ 

আন্ত্রলম-1ম-২০01 

স্নাতক- ২য়-২০০৬ 

স্নাতদকাত্তর-২য়-২০০৭ 

উচ্চমান 

সিকারী 

 

১০-১০-

২০১৭ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

১০-১০-২০১৭ 

 িো িো নাই ১০-১০-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

২০১৭-2021 সানেে এজসআে 

রেই। 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 

 

2৬০ 

 

 

 

জনাব জ্িাসদন আরা 

উচ্চমান সিকারী 

সরকান্ত্রর রাজজর ন্ত্রডেী কদলজ, 

রাজজর, মাোরীপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: ০৪-০৪-১৯৮৪ 

এস.এস.ন্ত্রস-২.২৫-০১ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২.০-০৪ 

স্নাতক -৩য়-      ০৯ 

 

উচ্চমান 

সিকারী 

 

১০-১০-

২০১৭ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

১০-১০-২০১৭ 

 িোঁ িোঁ না ১০-১০-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

2017 িদত 2020 সাদলর 

মুলএন্ত্রসআর রেই 

2৬১ 

 

 

 

জনাব ন্ত্রলটন মাতুব্বর 

প্রিান সিকারী 

মাোরীপুর সরকান্ত্রর কদলজ, 

মাোরীপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: ২০-০৬-১৯৮৪ 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম-২০০০ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-১ম-২০০২ 

স্নাতক-   ২য়- ২০০৭ 

স্নাতদকাত্তর-১ম-২০০৮ 

উচ্চমান 

সিকারী 

 

১০-১০-

২০১৭ 

সরাসন্ত্রর 

 

উচ্চমান সিকারী 

 

১০-১০-২০১৭ 

 িোঁ িোঁ নাই ১০-১০-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

2021 সানেে এজসআে রেই। 

2৬২ 

 

 

 

 

জনাব জ্মা: গুলজার রিমান 

উচ্চমান সিকারী 

বীরগঞ্জ সরকান্ত্রর বান্ত্রলকা উচ্চ 

ন্ত্রবদ্যালয়, বীরগঞ্জ, ন্ত্রেনাজপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: ১৫-০৭-১৯৮৪ 

এস.এস.ন্ত্রস-৩.২৫-20০১ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২.৪-20০৪ 

স্নাতক-   ২য়- ২০০৮ 

স্নাতদকাত্তর-২য়-২০০৯ 

 

উচ্চমান 

সিকারী 

 

১০-১০-

২০১৭ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

 

১০-১০-২০১৭ 

 িোঁ িোঁ নাই ১০-১০-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

2018,2019 এবাং 2021 

সাদলর এন্ত্রসআর জ্নই। 

2৬৩ 

 

 

 

 

জনাব জ্বারিান উন্ত্রিন 

উচ্চমান সিকারী 

চাঁেপুর গিণ মদমন্ট্ জ্টকন্ত্রনকোল িাই 

স্কুল, সের, চাঁেপুর। 

জন্ম তান্ত্ররখ: 01-03-১৯85 

 

 

দাজখে-1ম-2000 

আজেম-2য়-2003 

ন্ত্রবএ-2য়-2008 

স্নাতনকাত্তে-2ি-2009 

 

উচ্চমান 

সিকারী 

 

10-10-

২০17 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

10-10-২০17 

 

- িোঁ িোঁ নাই 10-10-২০17 

 

জ্েড-১৪ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 

 

2৬৪ 

 

 

জনাব জ্মা: মইনুল ইসলাম 

উচ্চমান সিকারী 

িন্ত্রবগঞ্জ সরকান্ত্রর উচ্চ ন্ত্রবদ্যালয়, 

সের, িন্ত্রবগঞ্জ 

জন্ম তান্ত্ররখ: ১২-১০-১৯৮৫ 

এস.এস.ন্ত্রস-২.৫০-20০১ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২.৬-20০৪  

স্নাতক-       ২য়- 20০৮ 

স্নাতদকাত্তর - ২য়- 20০৯ 

উচ্চমান 

সিকারী 

 

১০-১০-

২০১৭ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

১০-১০-২০১৭ 

 িোঁ িোঁ নাই ১০-১০-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

মুল এন্ত্রসআর জ্নই। 

 

2৬৫ 

 

 

জনাব জ্মা: িজলুল িক 

উচ্চমান সিকারী 

জামালপুর ন্ত্রজলা স্কুল, জামালপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: ০৩-০১-১৯৮৬ 

এসএস.ন্ত্রস-৩.63-20০২ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-৩.৭-20০৪ 

স্নাতক-     ২য়-   20০৯ 

স্নাতদকাত্তর -১ম -20১০ 

উচ্চমান 

সিকারী 

 

১০-১০-

২০১৭ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

১০-১০-২০১৭ 

 িোঁ িোঁ নাই ১০-১০-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

2৬৬ 

 

 

 

জনাব িারজানা আক্তার 

উচ্চমান সিকারী 

জ্মদিরপুর সরকান্ত্রর উচ্চ ন্ত্রবদ্যালয়, 

জ্মদিরপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: ১৯-৫-১৯৮৬ 

এসএসন্ত্রস-৩.৩১-২০০২ 

এইচএসন্ত্রস-২.৩- ২০০৫ 

স্নাতক-   ২য়- ২০০৯ 

এমকম-১ম-২০১০ 

 

উচ্চমান 

সিকারী 

 

১০-১০-

২০১৭ 

সরাসন্ত্রর 

 

উচ্চমান সিকারী 

১০-১০-২০১৭ 

  িোঁ নাই ১০-১০-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

2021 সানেে এজসআে রেই  

 

 

2৬৭ 

 

জনাব মন্ত্রজমনা খাতুন 

উচ্চমান সিকারী 

রাংপুর সরকান্ত্রর বান্ত্রলকা উচ্চ 

ন্ত্রবদ্যালয়, রাংপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: ২৭-১১-১৯৮৬ 

 

 

এস.এস.ন্ত্রস-৩.৩৮- ০১ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-৩.০০- ০৪ 

স্নাতক-        ২য়-২০০৮ 

স্নাতদকাত্তর -১ম-২০০৯ 

 

উচ্চমান 

সিকারী 

 

১০-১০-

২০১৭ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

১০-১০-২০১৭ 

 িোঁ িোঁ নাই ১০-১০-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 
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2৬৮ 

 

 

 

জনাব জ্মা: জামাল উিীন 

উচ্চমান সিকারী 

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর, 

ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: ০১-০৩-১৯৮৭ 

োন্ত্রখল-৩.৫০-২০০১ 

আন্ত্রলম-২.৪২-২০০৩ 

স্নাতক-   ৩য়- ২০০৮ 

মাস্টাস ম- ২য়-2013 

এলএলন্ত্রব- ২য়-২০১৩ 

উচচ্চমান 

সিকারী 

১০-১০-

২০১৭ 

সরাসন্ত্রর উচচ্চমান সিকারী 

১০-১০-২০১৭ 

 িো িো নাই ১০-১০-২০১৭ 

   জ্েড-১৪ 

2018 এবাং 2018 সাদলর 

প্রন্ত্রতস্বাক্ষরকারী কম মকতমার সীল 

জ্নই। 

 

2৬৯ 

 

 

জনাব জ্মািাম্মে নাজমুল হুো 

উচ্চমান সিকারী, মাধ্যন্ত্রমক ও 

উচ্চন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর, ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: ০৩-৫-১৯৮৮ 

এস.এস.ন্ত্রস -৩.৫- ০৩ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-৩.১- ০৫ 

স্নাতক-         ২য়- ০৯ 

স্নাতদকাত্তর -   ২য়- ১০ 

উচ্চমান 

সিকারী 

 

১০-১০-

২০১৭ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

১০-১০-২০১৭ 

 িোঁ িোঁ নাই ১০-১০-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

2017 িদত 2021 সাদলর মুল 

এন্ত্রস আর প্রদয়াজন। তথ্যেদক 

কর্তমপদক্ষর স্বাক্ষর জ্নই। 

 

2৭০ 

 

 

 

জনাব জন্ত্রিরুল ইসলাম 

প্রিান সিকারী, মূলপে- উচ্চমান 

সিকারী, মাোরীপুর সরকান্ত্রর 

সুন্ত্রিয়া মন্ত্রিলা কদলজ, মাোরীপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: 05-07-1985 

এস.এস.ন্ত্রস-3.13-2001 

এইচ.এস.ন্ত্রস-2.40-2004 

ন্ত্রব.এ (স)-2য়-2008 

এম.এ-2য়-2009 

 

উচ্চমান 

সিকারী 

11-10-

2017 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

11-10-2017 

 

 

 িোঁ িোঁ নাই 11-10-2017 

 

জ্েড-১৪ 

এন্ত্রসআর এ প্রজতস্বাক্ষেকােী 

কম জকতজাে স্বাক্ষে ও সীে রেই। 

 

2৭১ 

 

 

 

জনাব আবদুল্লাি আল মামুন 

উচ্চমান সিকারী 

পটুয়াখালী সরকান্ত্রর জুন্ত্রবলী 

উচ্চন্ত্রবদ্যালয়, পটুয়াখালী 

জন্মতান্ত্ররখ: ০৪-০৪-১৯৮৬ 

 

 

 

এস.এস.ন্ত্রস-২.৩১-২০০৩ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২.৪-২০০৫ 

স্নাতক-       ২য়-২০০৯ 

স্নাতদকাত্তর -২য়-২০১১ 

উচ্চমান 

সিকারী 

 

১১-১০-

২০১৭ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

১১-১০-২০১৭ 

  িোঁ নাই ১১-১০-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 
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2৭2 

 

 

 

জনাব সঞ্জয় কুমার জ্িৌন্ত্রমক 

উচ্চমান সিকারী 

মার্তপীঠ সরকান্ত্রর বান্ত্রলকা উচ্চ 

ন্ত্রবদ্যালয়, চাঁেপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: 10-12-1988 

এসএসন্ত্রস-৩.00-2003 

এইচএসন্ত্রস-২.60-2006 

স্নাতক-১ম-2010 

স্নাতদকাত্তর-3.55-2012 

উচ্চমান 

সিকারী 

 

11-10-

২০17 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

11-10-২০17 

 

- িোঁ িোঁ নাই 11-10-২০17 

 

জ্েড-১৪ 

 

2৭3 

 

 

 

জনাব মামুনুর রন্ত্রশে 

উচ্চমান সিকারী 

ঠাকুরগাঁও সরকান্ত্রর মন্ত্রিলা কদলজ, 

ঠাকুরগাঁও 

জন্মতান্ত্ররখ: ০৮-০১-১৯৮৯ 

োন্ত্রখল-৪.০৮-২০০৪ 

আন্ত্রলম-৩.১৭- ২০০৬ 

স্নাতক-   ২য়- ২০১১ 

স্নাতদকাত্তর-২.৯১-২০১২ 

 

উচ্চমান 

সিকারী 

 

১১-১০-

২০১৭ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

 

১১-১০-২০১৭ 

 িোঁ িোঁ নাই ১১-১০-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

2017 সানেে এজসআে রেই। 

 

2৭৪ 

 

 

 

িোব রমা: মামুে রহানসে 

উচ্চমাে সহকােী 

জভ,রি. সকোজে উচ্চ জবদ্যােি, 

চুিাডাঙ্গা 

িন্মতাজেখ: 05-12-1983 

এসএসজস-১ম-2000 

এই এসজস-২.70-2004 

স্নাতক-২ি(মাউ)-2009 

স্নাতনকাত্তে-২ি-2009 

 

উচ্চমাে 

সহকােী 

 

12-10-

2017 

সরাসন্ত্রর উচ্চমাে সহকােী 

12-10-2017 

 হযাঁ হাঁ ো 12-10-2017 

 

জ্েড-১৪ 

 

2021 সানেে এজসআে রেই। 

2৭৫ 

 

 

 

 

জনাব নান্ত্রসরা খাতুন 

উচ্চমান সিকারী 

নবাবগঞ্জ সরকান্ত্রর বান্ত্রলকা উচ্চ 

ন্ত্রবদ্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

জন্মতান্ত্ররখ: ১০-০৬-১৯৮৫ 

 

 

এস.এস.ন্ত্রস-২.৫-২০০২ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২.৬-০৪ 

স্নাতক-   ২য়- ২০০৮ 

স্নাতদকাত্তর-২য়-২০০৯ 

 

উচ্চমান 

সিকারী 

 

১২-১০-

২০১৭ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

 

১২-১০-২০১৭ 

 িোঁ িোঁ নাই ১২-১০-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

এন্ত্রসআর প্রদয়াজন। 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 
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২৭৬ 

 

 

 

জনাব আব্দুল আন্ত্রজজ 

উচ্চমান সিকারী 

জামালপুর  সরকান্ত্রর বান্ত্রলকা উচ্চ 

ন্ত্রবদ্যালয়, জামালপুর 

জন্ম তান্ত্ররখ:05-02-1984 

এস.এস.ন্ত্রস-2য় - 1999 

এইচএসন্ত্রস-২.30-2004 

স্নাতক-৩.79-2010 

স্নাতনকাত্তে-2ি-2013 

উচ্চমান 

সিকারী 

 

14-10-

2017 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

14-10-2017 

 িোঁ িোঁ নাই 14-10-2017 

 

জ্েড-১৪ 

২০১৭ হদত ২০২০ িাদলর মুল 

এসিআর নেই 

 

2৭৭ 

 

 

 

জনাব সাজ্জাে জ্িাদসন 

উচ্চমান সিকারী  

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর, 

বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তান্ত্ররখ: 30-12-১৯87 

এসএসন্ত্রস- 2.94-2004 

এইচএসন্ত্রস-4.00-2006 

স্নাতক-  ২ি 2010 

স্নাতদকাত্তর-2ি- 2011 

উচ্চমান 

সিকারী 

 

14-10-

২০17 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

14-10-২০17 

- িোঁ িোঁ নাই 14-10-২০17 

 

জ্েড-১৪ 

 

2৭৮ 

 

 

 

জনাব জ্মাসা: শান্ত্রকলা নান্ত্রগ মস 

উচ্চমান সিকারী, রাজশািী 

কদলন্ত্রজদয়ট স্কুল, রাজশািী 

জন্মতান্ত্ররখ: 05-10-1988 

এস.এস.ন্ত্রস-3.81-2004 

এইচ.এস.ন্ত্রস-3.40-06 

ন্ত্রবএসএস-2.82-2012 

এমএসএস-3.12-2014 

উচ্চমান 

সিকারী 

14-10-

2017 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

14-10-2017 

 

 িোঁ িোঁ নাই 14-10-2017 

 

জ্েড-১৪ 

মুল এন্ত্রসআর জ্নই 

 

2৭৯ 

 

 

 

জনাব িারজানা নাজনীন 

উচ্চমান সিকারী 

 দশার সরকান্ত্রর বান্ত্রলকা উচ্চ 

ন্ত্রবদ্যালয়,  দশার 

জন্মতান্ত্ররখ: ৩০-১০-১৯৮৪ 

 

 

 

এস.এস.ন্ত্রস-  ২য়- 20০০ 

এইচ.এস.ন্ত্রস  ১ম - 20০২ 

স্নাতক-       ২য়- 20০৬ 

স্নাতদকাত্তর -২য়- 20০৭ 

 

উচ্চমান 

সিকারী 

 

১৫-১০-

২০১৭ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

১৫-১০-২০১৭ 

 িোঁ িোঁ নাই ১৫-১০-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

2017 এবাং 2021 সাদলর 

এন্ত্রসআর জ্নই। 2018, 2019, 

2020 সানেে প্রজতস্বাক্ষেকােী 

কম জকতজাে স্বাক্ষে ও সীে রেই 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 

2৮০ 

 

 

 

 

জনাব জ্মা: জ্মদিেী িাসান 

প্রিান সিকারী 

ফুলবাড়ী সরকান্ত্রর কদলজ, 

ফুলবাড়ী, ন্ত্রেনাজপুর। 

জন্ম তান্ত্ররখ: 15-07-1985 

এসএস.ন্ত্রস-3.25-2002 

এইচএসন্ত্রস-3.81-2004 

ন্ত্রব.এস.এস-2য়-2008 

এম.এস.এস.-2য়-2009 

উচ্চমান 

সিকারী 

15-10-

2017 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

15-10-2017 

 িোঁ 

 

িোঁ নাই 15-10-2017 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

2৮১ 

 

 

 

জনাব জ্মা: আবু িাসান 

উচ্চমান সিকারী 

সরকান্ত্রর জুবলী উচ্চ ন্ত্রবদ্যালয়, 

সুনামগঞ্জ 

জন্মতান্ত্ররখ:০১-০৭-১৯৮৫ 

এস.এস.ন্ত্রস-২.৮৮-২০০২ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২.০- ২০০৪ 

স্নাতক-   ২য়- ২০০৮ 

স্নাতদকাত্তর-২য়-২০১০ 

ন্ত্রবন্ত্রপএড-২য়-২০১৫ 

উচ্চমান 

সিকারী 

 

১৬-১০-

২০১৭ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

 

১৬-১০-২০১৭ 

 িোঁ িোঁ নাই ১৬-১০-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

2017-2021 সানেে এজসআে 

রেই। 

2৮২ 

 

 

 

জনাব জ্মাোঃ জ্সাদিল রানা 

উচ্চমান সিকারী  

নসয়েপুর সরকান্ত্রর ন্ত্রবজ্ঞান কদলজ, 

নীলিামারী। 

জন্ম তান্ত্ররখ: 01-03-86 

এসএসন্ত্রস-2.63-2002 

এইচএসন্ত্রস-3.93-2005 

ন্ত্রবএ-2য়-2009 

এমএ-2য়-2010 

উচ্চমান 

সিকারী 

18-10-

২০17 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

18-10-২০17 

 

- িোঁ িোঁ নাই 18-10-২০17 

 

জ্েড-১৪ 

2021 সানেে এজসআে রেই। 

 

2৮৩ 

 

 

 

জনাব জ্মা: শাজািান জ্িাদসন 

উচ্চমান সিকারী 

মন্ত্রজো সরকান্ত্রর উচ্চ ন্ত্রবদ্যালয়, 

টঙ্গী, গাজীপুর। 

জন্মতান্ত্ররখ: 05-03-1987 

 

 

এসএসন্ত্রস-4.00-2002 

এইচএসন্ত্রস-4.10-2004 

স্নাতক-২য়-2009 

স্নাতদকাত্তর-২য়-2010 

 

উচ্চমান 

সিকারী 

 

18-10-

২০17 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

18-10-২০17 

- িোঁ িোঁ নাই 18-10-২০17 

 

জ্েড-১৪ 

2017 ও 2018 সানেে 

এজসআে এ প্রজতস্বাক্ষেকােী 

কম জকতজাে স্বাক্ষে ও সীে রেই।  



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 07 08 09 ১0 ১1 12 13 

 

2৮৪ 

 

 

জনাব আবু িদয়জ জ্মা: খায়রুল 

িাসান, প্রিান সিকারী 

সরকান্ত্রর ইয়ান্ত্রেন কদলজ, িন্ত্ররেপুর 

জন্ম তান্ত্ররখ: 05-12-1979 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম- ১৯94 

এইচ.এস.ন্ত্রস-1ম-১৯9৮ 

স্নাতক-২য়-2000 

 

জ্স্টার ন্ত্রকপার 09-01-

২০05 

সরাসন্ত্রর প্রিান সিকারী 

১৯-১০-২০১৭ 

 

- িোঁ িোঁ িোঁ ১৯-১০-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

 

 

 

2৮৫ 

 

 

জনাব জ্রাকসানা খান্ত্রেজা  

উচ্চমান সিকারী 

জয়দেবপুর সরকান্ত্রর বান্ত্রলকা উচ্চ 

ন্ত্রবদ্যালয়, গাজীপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: ১৬-১২-১৯৮৮ 

এস.এস.ন্ত্রস-৩.৬৯- ০৩ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-৪.১০-০৫ 

স্নাতক- ২য়-২০০৯ 

স্নাতদকাত্তর-২য়-২০১০ 

উচ্চমান 

সিকারী 

 

২৩-১০-

২০১৭ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

২৩-১০-২০১৭ 

 িো িো নাই ২৩-১০-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

কাগজপে ন্ত্রতনদসট প্রদয়াজন। 

2017-2020 সাদলর এন্ত্রসআর 

এ প্রন্ত্রতস্বাক্ষরকারী কম মকতমার 

স্বাক্ষর ও সীল জ্নই। 2021 

সাদলর এন্ত্রসআর জ্নই 

 

2৮6 

 

 

 

জনাব কামরুজ্জামান 

উচ্চমান সিকারী 

জ্গৌরীপুর রাদজন্দ্র ন্ত্রকদশার সরকান্ত্রর 

উচ্চ ন্ত্রবদ্যালয়, জ্গৌরীপুর, 

ময়মনন্ত্রসাংি  

জন্মতান্ত্ররখ: 20-02-1986 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়-২০০০ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২.৬-০৩ 

স্নাতক-   ২য়- ২০০৭ 

স্নাতদকাত্তর-২য়-২০০৮ 

 

উচ্চমান 

সিকারী 

 

২৫-১০-

২০১৭ 

সরাসন্ত্রর উচ্চমান সিকারী 

২৫-১০-২০১৭ 

 িোঁ িোঁ নাই ২৫-১০-২০১৭ 

 

জ্েড-১৪ 

2017 সানেে এজসআে রেই। 

 

2৮7 

 

 

 

জনাব জ্মা: আব্দুল িাই 

মুলপে: প্রিান সিকারী 

ন্ত্রিসাবরক্ষক (স্বদবতদন) 

ঢাকা কদলজ, ঢাকা 

জন্মতান্ত্ররখ: ২৮-০১-১৯৬৫ 

 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়- ১৯৮২ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-৩য়-১৯ ৮৪ 

 

টাইন্ত্রপস্ট 

কাম ক্লাকম 

01-02-

1986 

আত্ত্বীকরণ 

 

প্রিান সিকারী 

১০-১০-২০২০ 

 

10-03-2002 িোঁ িোঁ নাই ১০-১০-২০২০ 

 

জ্েড-১৪ 

ন্ত্রিডার পদে অন্ত্রিজ্ঞতা পূন ম 

িয়ন্ত্রন। এন্ত্রসআর জ্নই। 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 
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২৮8 

 

 

 

জনাব জালাল উন্ত্রিন 

প্রিান সিকারী 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

কাপান্ত্রসয়া, গাজীপুর। 

জন্মতান্ত্ররখ: 01-01-1969 

এসএসন্ত্রস-2য়-1985 

এইচএসন্ত্রস-2য়-1988 

স্নাতক--2য়-1990 

ন্ত্রনম্নমান 

সিকারী কাম 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

 

17-12-

1995 

সরাসন্ত্রর 

 

প্রিান সিকারী 

11-10-2020 

 িোঁ িোঁ নাই 11-10-2020 

 

জ্েড-১৪ 

ন্ত্রিডারপরদ অজভজ্ঞতা পূরণ 

িয়জে।  2017 হনত 2020 

সানেে এজসআে রেই। 

 

২৮9 

 

 

িোব এম মাসুম জবল্লাহ 

কেজেক কাম মুদ্রাক্ষজেক, সেকাজে 

বঙ্গবন্ধু কনেি, রুপসা, খুেো 

িন্ম তাজেখ: 08-10-1967 

এসএসজস-৩ি-1982 

এই এসজস-৩ি-1985 

 

 

কেজেক কাম 

টাইজপস্ট 

14-05-

2013 

আত্ত্বীকরণ 

 

জহসাবেক্ষক 

21-10-2020 

18-12-2016 হযাঁ হাঁ ো 21-10-2020 

 

জ্েড-১৪ 

ন্ত্রিডারপদে অন্ত্রিজ্ঞতা পূরণ 

িয়ন্ত্রন। । 2021 সানেে এজসআে 

রেই। 

 

২90 

 

 

জনাব জ্মাসা: ন্ত্রনলুিা ইয়াসন্ত্রমন, 

ন্ত্রিসাবরক্ষক, উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক 

ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, পবা, রাজশািী 

জন্ম তান্ত্ররখ: ০৩-০৮-১৯৭৫ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৯১ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-৩য়-১৯৯৩ 

ন্ত্রব.কম-৩য়-১৯৯৬ 

 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

২০-০৮-

২০০৫ 

২০-০৮-

২০০৫ 

প্রকল্প 

 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০৭ 

২৬-০১-২০২১ - িোঁ নাই ২৬-০১-২০২১ 

 

জ্েড-১৪ 

ন্ত্রিডার পদে চাকুন্ত্ররর অন্ত্রিজ্ঞতা  

পূরণ িয়ন্ত্রন।  

 

২৯1 

 

 

 

জনাব জ্মা: জ্মাকদলছুর রিমান 

জ্লবু, ন্ত্রিসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস, 

সের, গাইবান্ধা। 

জন্ম তান্ত্ররখ: 03-06-1977 

এসএসন্ত্রস-১ম-1992 

এইচএসন্ত্রস-2য়-1995 

স্নাতক -৩য়-2003 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

 

20-08-

2005 

প্রকল্প 

 

ন্ত্রিসাবরক্ষক 

01-07-2007 

 

26-01-2021 - িোঁ নাই 26-01-2021 

 

জ্েড-১৪ 

ন্ত্রিডারপে পূরণ িয়ন্ত্রন। 

 

২৯2 

 

 

 

জনাব জ্মািাম্মে নুরুন্ত্রিন 

ন্ত্রিসাবরক্ষক, উপদজলা মাধ্যন্ত্রমক 

ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিস 

কালীগঞ্জ, গাজীপুর 

জন্মতান্ত্ররখ: ২১-১২-১৯৮০ 

এস.এস.ন্ত্রস-১ম-১৯৯৫ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৯৭ 

স্নাতক-২য়-২০০০ 

এম.কম-২য়-২০০৫ 

 

ন্ত্রিসাবরক্ষক ২৭-০৩-

২০০৬ 

প্রকল্প 

 

ন্ত্রিসাব রক্ষক 

০১-০৭-২০০৭ 

২৬-০১-২০২১ িোঁ িোঁ নাই ২৬-০১-২০২১ 

 

জ্েড-১৪ 

ন্ত্রিডার পদে চাকুন্ত্ররর অন্ত্রিজ্ঞতা 

পূরণ িয়ন্ত্রন। 2021 সাদলর 

এন্ত্রসআর জ্নই 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেন্ত্রব, কম মস্থল ও 

জন্মতান্ত্ররখ 

ন্ত্রশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুন্ত্ররদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোন এর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

আদেশ জান্ত্ররর 

তান্ত্ররখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরণ 

িদয়দে 

ন্ত্রকনা 

চাকুন্ত্ররকাল 

সদতাষজনক 

ন্ত্রকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসি) 

ন্ত্রবিাগীয়/ 

জ্িৌজোরী/ 

দুেদকর 

মামলা আদে 

ন্ত্রকনা? 
 

ন্ত্রিডার পে 

অিজনেে  

তাজেখ (ন্ত্রিডার 

পদে জ্ াগোন/ 

ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরদণর 

তান্ত্ররখ ) 

মতব্য 

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তান্ত্ররখ 

ন্ত্রনদয়াদগর 

িরণ 
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২৯3 

 

 

 

জনাব পীর জ্মাদশ মে জ্মািম শাি 

উচ্চমান সিকারী 

উচচ মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষক প্রন্ত্রশক্ষণ  

ইনন্ত্রস্টটিউট, কুন্ত্রমল্লা 

জন্মতান্ত্ররখ: ০১-০১-১৯৭৫ 

এস.এস.ন্ত্রস-২য়-১৯৯১ 

এইচ.এস.ন্ত্রস-৩য়-১৯৯৩ 

স্নাতক -২য়-১৯৯৫ 

 

অন্ত্রিস 

সিকারী কাম 

কন্ত্রিউটার 

মুদ্রাক্ষন্ত্ররক 

০১-০৩-

২০০৫ 

সরাসন্ত্রর 

 

উচ্চমান সিকারী 

 

 িোঁ - 

 

-  

 

জ্েড-১৪ 

উচ্চমান সিকারী পদে 

পদোন্নন্ত্রতর আদেশ, জ্ াগোন 

পে, এন্ত্রসআর, তথ্যেক, চাকুন্ত্রর 

সদতাষজন ও মামলা সাংক্রাত 

প্রতেয়নপে জ্নই 

 

২৯4 

 

 

জনাব জ্মা: জ্েদলায়ার জ্িাদসন 

প্রিান সিকারী, নরন্ত্রসাংেী সরকান্ত্রর 

কদলজ, নরন্ত্রসাংেী 

জন্ম তান্ত্ররখ: 01-01-1982 

         জ্েড-১৪ আদবেন োড়া জ্কান কাগজপে 

জ্নই। 

 

 

খিড়া নজযষ্ঠতা তাসলকা প্রেিদের নক্ষদত্র সেদনাক্ত পসরপত্র/সবসধ অনুিরে করা হদিদছ; 

(1) মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিেপ্তর (কম মচারী) ন্ত্রনদয়াগ ন্ত্রবন্ত্রিমালা, 2021 এবাং জনপ্রশাসন মিণালদয়র 02-01-2023 তান্ত্ররদখর 05.00.0000.171.04.041.22.1 নাং পে এবাং  

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চ ন্ত্রশক্ষা ন্ত্রবিাদগর 19-01-2023 তান্ত্ররদখর 37.00.0000.071.12.027.22-46 নাং পদের মতামদতর ন্ত্রিন্ত্রত্তদত জ্জেষ্ঠতা তান্ত্রলকা প্রণয়ন করা িদয়দে; 

(2) েে-কযাডাে কম জকতজা ও কম জ ােী (রিযষ্ঠতা ও পনদান্নজত) জবজধমাো, 2011 অনুসেণ কো হনিনে;  

(3) উন্নয়ন প্রকল্প িইদত রাজস্ব বাদজদট স্থানাতন্ত্ররত পদের পেিারীদের ন্ত্রনয়ন্ত্রমতকরণ ও জ্জেষ্ঠতা ন্ত্রনি মারণ ন্ত্রবন্ত্রিমালা, 2005 এবাং 11/10/2010 তান্ত্ররদখর স্পষ্টীকরণ পন্ত্ররপে অনুসরণ করা িদয়দে। 


