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মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা অমিদপ্তর ও অমিদপ্তরািীন অমিস/মিক্ষা প্রমিষ্ঠানন কম মরি ৪র্ ম শ্রেমি কম মচারীনদর পনদান্নমির লনক্ষে চুড়ান্ত শ্রযেষ্ঠিা িামলকা: 
 

বিমমান পনদর নাম : মবজ্ঞানাগার সহকারী, ল্যাব মপয়ন, অমিস সহায়ক, বািমা বাহক, শ্রেমবল বয়, মালী ও মনরাপত্তা প্রহরী (নূন্যিম ৮ম শ্রেমি পাস),                                                শ্রেড: ২০ 

 

ক্রমিক নং জ্যেষ্ঠতা 

ক্রি 

নাি, পদবী, কি মস্থল ও যন্ম তামিখ মিক্ষাগত জ্ াগ্যতা মনয় ায়গি ধিন 

সিাসমি/ 

আত্মীকৃত/ 

প্রকল্প 

১ি জ্ াগদায়নি তামিখ 

ও পদমব 

চাকুমিকাল 

সয়তাষযনক 

মকনা? 

জ্ ৌযদািী/ 

মবভাগী  

িািলা িয় য়ে 

মকনা? 

চাকুরি 

স্থায়ীকিণ 

হয়য়য়ে রক 

না? 

িতব্য 

পরীক্ষার নাম 
মবভাগ/  

শ্রেিী 

পানির 

সন 

০১ 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

1.  1 যনাব জ্িাোঃ নুরুল আমিন 

অম স সহা ক 

সিকামি হিগঙ্গা কয়লয, মুমিগঞ্জ 

যন্ম তামিখ: ১৫/০১/১৯৬৫ 

৮ি জ্েণী 

 

  আত্মীকৃত জ্বসিকামি: ২০/১০/১৯৮৪ 

সিকামি: ০১/০৭/১৯৮৫ 

এিএলএসএস 

 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

2.  2 যনাব জ্িাোোঃ যামক া পািভীন 

অম স সহা ক 

পীিগঞ্জ সিকামি কয়লয, ঠাকুিগাঁও 

যন্ম তামিখ: ০২/০২/১৯৬৮ 

9ি জ্েণী 

 

  আত্মীকৃত জ্বসিকামি: ১৫/০৯/১৯৮৬ 

সিকামি: ০৩/০২/১৯৮৭ 

এিএলএসএস 

 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

1। স্থায়ীকিয়ণি পূণ ণাঙ্গ করি ননই। 

3.  3 যনাব জ্িাোঃ আ: বামিক 

অম স সহা ক 

মকয়িািগঞ্জ সিকামি িমহলা কয়লয, মকয়িাগঞ্জ 

যন্ম তামিখ : ৩১/১২/১৯৬৫ 

5ি জ্েণী  

 

  আত্মীকৃত জ্বসিকামি: ০১/১২/১৯৮৭ 

সিকামি: 19/04/1989 

মপওন 

হোঁ জ্নই ননই ১। স্থা ীকিয়ণি কমপ জ্নই। 

2। সামভ মস বমহয়ত যন্মতামিখ 

15/10/1966। 

4.  4 যনাব ন া: নুি নবী 

অরিস সহায়ক  

সিকািী টিচাস ণ নেরনিং কয়েজ, নিনী 

যন্ম তামিখ: ০১/১২/১৯৭২ 

৮ি জ্েণী  

 

  সিাসরি 

  

 

০৬/০১/১৯৯৪ 

এিএলএসএস 

 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

5.  5 Rbve †gvt Avãyj gvbœvb miKvi  

Awdm mnvqK 

cjvkevox miKvwi K‡jR, cjvkevox, MvBevÜv 
Rb¥ ZvwiL: 12/07/1965 

8g ‡kÖwY   AvZ¥xK…Z ‡emiKvwi: 24/12/1986 

miKvwi: 01/03/1994 

GgGjGmGm 

হোঁ জ্নই ননই 1| g~j mvwf©m eB †bB| 

2| AvZœxKiY, ’̄vqxKi‡bi Kwc †bB| 

6.  6 Rbve ‡gvt Avãym mvgv`  

Awdm mnvqK 

cjvkevox miKvwi K‡jR, cjvkevox, MvBevÜv 

Rb¥ ZvwiL: 05/02/1968 

8g ‡kÖwY   AvZ¥xK…Z †emiKvwi: 24/12/1986 

miKvwi: 01/03/1994 

GgGjGmGm 

হোঁ জ্নই ননই 1| g~j mvwf©m eB †bB| 

2। স্থায়ীকিয়ণি করি, সিকারি রনয়য়াগ ও 

ন াগদানিত্র ননই। 

7.  7 যনাব জ্িা: িমযি আলী 

অম স সহা ক 

মদনাযপুি সিকামি িমহলা কয়লয, মদনাযপুি 

যন্ম  তামিখ: ০১/০১/১৯৬৮ 

৮ি জ্েণী 

 

  সিাসমি ০৯/১০/১৯৯৪ 

এিএলএসএস 

 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

8.  8 Rbve ‡gvt kwn ỳj Bmjvg  

Awdm mnvqK 

cjvkevox miKvwi K‡jR, cjvkevox, MvBevÜv 

Rb¥ ZvwiL: 30/11/1974 

8g ‡kÖwY   mivmwi 20/12/1994 

GgGjGmGm 

হোঁ জ্নই ননই 1| g~j mvwf©m eB †bB| 

2| ¯’vqxKi‡Yi Kwc †bB| 

3। ন াগদানিত্র ননই। 
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ক্রমিক নং জ্যেষ্ঠতা 

ক্রি 

নাি, পদবী, কি মস্থল ও যন্ম তামিখ মিক্ষাগত জ্ াগ্যতা মনয় ায়গি ধিন 

সিাসমি/ 

আত্মীকৃত/ 

প্রকল্প 

১ি জ্ াগদায়নি তামিখ 

ও পদমব 

চাকুমিকাল 

সয়তাষযনক 

মকনা? 

জ্ ৌযদািী/ 

মবভাগী  

িািলা িয় য়ে 

মকনা? 

চাকুরি 

স্থায়ীকিণ 

হয়য়য়ে রক 

না? 

িতব্য 

পরীক্ষার নাম 
মবভাগ/  

শ্রেিী 

পানির 

সন 

০১ 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

9.  9 যনাব জ্িাোঃ হারুন-অি-িমিদ (মিনু) 

অম স সহা ক 

সিকামি টিচাস ম জ্েমনং কয়লয (িমহলা), ি িনমসংহ 

যন্ম তামিখ : ০১/০১/১৯৬৯ 

৮ি জ্েণী 

 

  সিাসমি ২৬/১০/১৯৯৫ 

এিএলএসএস 

 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

10.  10 যনাব জ্িাোঃ জ্িািািি  জ্হায়সন 

অম স সহা ক 

িাধ্যমিক ও উচ্চ মিক্ষা অমধদপ্তি বাংলায়দি, ঢাকা 

যন্ম তামিখ-০১/০১/১৯৬৭ 

৮ি জ্েণী 

 

  সিাসমি ০১/০৩/১৯৯৬ 

এিএলএসএস 

 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

1। মূল সামভ মস বমহ অত্র অমধদপ্তয়ি 

সংিমক্ষত আয়ে। 

11.  11 যনাব জ্িাোঃ িখয়লোি িহিান 

অম স সহা ক 

িকবুলাি িহিান সিকামি কয়লয, পঞ্চগড় 

যন্ম তামিখ : ১২/০৬/১৯৭৪ 

8ি জ্েণী   আত্মীকৃত জ্বসিকামি: ২১/১০/১৯৯৫ 

সিকামি: 10/05/1998 

এিএলএসএস 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

12.  12 যনাব জ্িাোঃ বমদউজ্জািান 

রনিািত্তা প্রহিী 

সিকামি টিচাস ম জ্েমনং কয়লয, িংপুি। 

যন্ম তামিখ: 25/10/1966           

8  নেরণ   প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি:  

14/06/1998 

প্রকল্প: 14/05/1990 

িাযস্ব: 01/06/1991 

গার্ ম 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

1।  

13.  13 যনাব জ্িাোোঃ জ্গায়লনুি জ্বগি 

অম স সহা ক 

সিকামি টিচাস ম জ্েমনং কয়লয (িমহলা), ি িনমসংহ 

যন্ম তামিখ : ০১/০৮/১৯৭৬ 

৮ি জ্েণী 

 

  আত্মীকৃত জ্বসিকামি: ০৩/০৪/১৯৯৯ 

সিকামি: ০১/০৭/২০০০ 

এিএলএসএস 

 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

14.  14 যনাব জ্িাোঃ িিীফুল ইসলাি 

মনিাপত্তা প্রহিী 

িাধ্যমিক ও উচ্চ মিক্ষা অমধদপ্তি বাংলায়দি, ঢাকা। 

যন্ম তামিখ: 02/01/1980 

৮ি জ্েমণ   সিাসমি 21/01/2001 

ননি প্রহিী 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

1। মুে সারভ ণস বরহ ননই। 

2। সনদিত্র িয় াকরি সত্যারয়ত্ নয়। 

15.  15 যনাব জ্িা: মসিাযউদ্দীন 

মনিাপত্তা প্রহিী 

পীিগঞ্জ সিকমি কয়লয, ঠাকুিগাও। 

যন্ম তামিখ: ০১/০৩/১৯৭৪  

৮ি জ্েমণ   সিাসমি ০৭/০৪/২০০২ 

ননি প্রহিী 

 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

16.  16 যনাব জ্িাোঃ এবাদুল্লাহ 

অম স সহা ক 

কুমিল্লা সিকামি িমহলা কয়লয, কুমিল্লা 

যন্ম তামিখ: ১৫/০৪/১৯৭৯ 

৮ি জ্েণী 

 

  সিাসমি ১৬/০৪/২০০২ 

এিএলএসএস 

 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

17.  17 যনাব জ্িাোঃ িহাতাব উদ্দন  

মনিাপত্তা প্রহিী 

সিকামি জ্কএিএইচ কয়লয, জ্কাটচাঁদপুি, মিনাইদহ 

যন্ম তামিখ: ০২/০৭/১৯৭২ 

৮ি জ্েণী   সিাসমি ১৫/০৫/২০০২ 

ননি প্রহিী 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

1। মূে সারভ ণস বরহ উয়ত্তােন-

20/08/2021 

18.  18 যনাব জ্িা: োলাি িাহ ৮ি জ্েমণ   সিাসমি ১৬/০৫/২০০২ হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ   
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ক্রমিক নং জ্যেষ্ঠতা 

ক্রি 

নাি, পদবী, কি মস্থল ও যন্ম তামিখ মিক্ষাগত জ্ াগ্যতা মনয় ায়গি ধিন 

সিাসমি/ 

আত্মীকৃত/ 

প্রকল্প 

১ি জ্ াগদায়নি তামিখ 

ও পদমব 

চাকুমিকাল 

সয়তাষযনক 

মকনা? 

জ্ ৌযদািী/ 

মবভাগী  

িািলা িয় য়ে 

মকনা? 

চাকুরি 

স্থায়ীকিণ 

হয়য়য়ে রক 

না? 

িতব্য 

পরীক্ষার নাম 
মবভাগ/  

শ্রেিী 

পানির 

সন 

০১ 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

মনিাপত্তা প্রহিী 

নস দপুি সিকামি কামিগমি কয়লয, নীল ািািী।  

যন্ম তামিখ: ১০/১১/১৯৭২ 

ননি প্রহিী 

 

কমপ আয়ে  

19.  19 যনাব ন া: আব্দুে  রত্ন 

অরিস সহায়ক  

রকয় ািগঞ্জ সিকািী  রহো কয়েজ, রকয় ািগঞ্জ   

যন্ম তামিখ: ০১/০১/১৯৬৬ 

৮ি জ্েণী  

 

  আত্মীকৃত জ্বসিকামি: ০১/১১/১৯৮৪ 

সিকামি: 21/04/2004 

এিএলএসএস 

 

হোঁ জ্নই ননই ১। জ্বসিকামি মনয় াগপত্র জ্নই। 

২। আত্নীকিণ, মন মিতকিণ ও 

স্থা ীকিয়ণি কমপ জ্নই। 

3। সনদপত্র জ্নই। 

20.  20 যনাব জ্িাোঃ আববাস জ্হায়সন হাওলাদাি 

অম স সহা ক 

সিকামি বমিিাল কয়লয, বমিিাল। 

যন্ম তামিখ: ০১/০১/১৯৭৫ 

৮ি জ্েণী  

 

  সিাসমি ২৪/১০/২০০৪ 

এিএলএসএস 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

21.  21 যনাব জ্িাোঃ আব্দুি িহিান হাওলাদাি 

অম স সহা ক 

সিকামি বমিিাল কয়লয, বমিিাল 

যন্ম তামিখ: ২০/০৭/১৯৭৫ 

৮ি জ্েণী   সিাসমি ২৪/১০/২০০৪ 

এিএলএসএস 

 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

22.  22 যনাব ন াোঃ নত্ািায়েে নহায়সন  

রনিািত্তা প্রহিী 

িাজবাড়ী সিকারি কয়েজ, িাজবাড়ী। 

যন্ম তামিখ: 01/01/1979 

8  নেরণ 

 

 

 

 

 

 

 সিাসরি 24/10/2004 

ননি প্রহিী 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

23.  23 যনাব জ্িাোঃ জ্োবহান মি া 

অম স সহা ক 

সিকামি বমিিাল কয়লয, বমিিাল 

যন্ম তামিখ : ১১/০১/১৯৭৯ 

৮ি জ্েণী   সিাসমি ২৪/১০/২০০৪ 

এিএলএসএস 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

24.  24 যনাব জ্িা: ও ামহদ আলী 

মনিাপত্তা প্রহিী 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সিকামি িমহলা কয়লয, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। 

যন্ম তামিখ: ০১/০১/১৯৮৩ 

৮ি জ্েমণ - ১৯৯৬ সিাসমি ২৪/১০/২০০৪ 

ননি প্রহিী 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  
 

25.  25 যনাব জ্িাোঃ জ্িাযাহাি আলী  

মনিাপত্তা প্রহিী 

নবাব মসিায-উদ-জ্দৌলা সিকামি কয়লয, নায়টাি 

যন্ম তামিখ: ০১/০২/১৯৭৫ 

৮ি জ্েমণ - ১৯৮৮ সিাসমি ২৫/১০/২০০৪ 

ননি প্রহিী 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  
 

26.  26 যনাব জ্িাোঃ িাসুদুল হক 

মনিাপত্তা প্রহিী 

সিকামি মপ.এন. বামলকা উচ্চ মবদ্যাল , িাযিাহী 

যন্ম তামিখ: ০৫/০৩/১৯৭৭ 

৮ি জ্েনী   সিাসমি ২৬/১০/২০০৪ 

ননি প্রহিী 

 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 1। িািলা সংক্রাত সনদপত্র জ্নই। 

2। সনদপত্র জ্নই। 

27.  27 যনাব জ্িাোঃ আব্দুল হামিদ  

অম স সহা ক  

৮ি জ্েণী 

 

  সিাসমি ২৬/১০/২০০৪ 

এিএলএসএস 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

1। মূল সামভ মস বই ও  য়টাকমপ জ্নই। 

উচ্চতি জ্েয়র্ি যন্য িাউমিয়ত যিা আয়ে। 
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ক্রমিক নং জ্যেষ্ঠতা 

ক্রি 

নাি, পদবী, কি মস্থল ও যন্ম তামিখ মিক্ষাগত জ্ াগ্যতা মনয় ায়গি ধিন 

সিাসমি/ 

আত্মীকৃত/ 

প্রকল্প 

১ি জ্ াগদায়নি তামিখ 

ও পদমব 

চাকুমিকাল 

সয়তাষযনক 

মকনা? 

জ্ ৌযদািী/ 

মবভাগী  

িািলা িয় য়ে 

মকনা? 

চাকুরি 

স্থায়ীকিণ 

হয়য়য়ে রক 

না? 

িতব্য 

পরীক্ষার নাম 
মবভাগ/  

শ্রেিী 

পানির 

সন 

০১ 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

িহীদ বুলবুল সিকামি কয়লয, পাবনা 

যন্ম তামিখ: 01/02/১৯৮১ 

28.  28 যনাব জ্িাোঃ ইসিাইল জ্হায়সন মবশ্বাস  

অম স সহা ক  

িহীদ বুলবুল সিকামি কয়লয, পাবনা 

যন্ম তামিখ: ১৮/১১/১৯৮১ 

৮ি জ্েণী 

 

  সিাসমি ২৬/১০/২০০৪ 

এিএলএসএস 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

1। মূল সামভ মস বই ও  য়টাকমপ জ্নই। 

উচ্চতি জ্েয়র্ি যন্য িাউমিয়ত যিা আয়ে। 

29.  29 জনাব ন াোঃ জাহাঙ্গীি আে  

রনিািত্তা প্রহিী 

 হীদ বুেবুে সিকারি কয়েজ, িাবনা 

জন্ম ত্ারিখ: 02/10/1985 

8  নেরণ   সিাসরি 26/10/2004 

নন  প্রহিী 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

1। মুে সারভ ণস বরহ ননই। সারভ ণস বরহি 

িয় াকরি ও ননই। 

30.  30 যনাব ন াোঃ  াহ আে  

অরিস সহায়ক  

বক ীগঞ্জ উেিাতুয়েো সিকারি বারেকা উচ্চ রবদ্যােয়, জা ােপুি  

যন্ম তামিখ: ১১/০১/১৯৮৫ 

8ি জ্েমণ 

 

  সিাসরি   ২৮/১০/২০০৪ 

দপ্তিী 

 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

31.  31 যনাব জ্িাোঃ জ্িাবািক জ্হায়সন 

মনিাপত্তা প্রহিী 

মসংড়া দিদি সিকামি বামলকা উচ্চ মবদ্যাল , নায়টাি 

যন্ম তামিখ: ১৫/০৪/১৯৭৫  

৮ি জ্েণী   সিাসমি ৩০/১০/২০০৪ 

ননি প্রহিী 

 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

১। মূল সামভ মস বমহ জ্নই। 

32.  32 জনাব ন াোঃ আরিি নহায়সন 

রনিািত্তা প্রহিী 

 াধ্যর ক ও উচ্চ র ক্ষা, িাজ াহী অঞ্চে , িাজ াহী। 

জন্ম ত্ারিখ: 01/12/1980 

8  নেরণ   সিাসরি 30/10/2004 

নন  প্রহিী 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

1।  মূে সারভ ণস বরহ উয়ত্তােন-

22/03/2021 

33.  33 যনাব পবন চন্দ্র িন্ডল  

অম স সহা ক 

ধানিমন্ড কািরুয়েো সিকামি বামলকা উচ্চ মবদ্যাল , ঢাকা  

যন্ম তামিখ: ০১/০৮/১৯৭৬ 

৮ি জ্েমণ   সিাসমি ০১/১১/২০০৪ 

এিএলএসএস 

(দায়িা ান) 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

১। মুল সামভ মস বমহ জ্প্রিণ কয়িমন। 

34.  34 যনাব জ্িাোঃ সামকি হুসাইন  

অম স সহা ক 

মিিপুি সিকামি উচ্চ মবদ্যাল , মিিপুি, ঢাকা 

যন্ম তামিখ: 05/05/1977 

8ি জ্েমণ   সিাসমি 01/11/2004 

এিএলএসএস 

(দায়িা ান) 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

35.  35 যনাব জ্িা: যাহাঙ্গীি আলি 

মনিাপত্তা প্রহিী 

শ্রীিঙ্গল সিকামি বামলকা উচ্চ মবদ্যাল , মসয়লট। 

যন্ম তামিখ: ১৫/১২/১৯৮০ 

৮ি জ্েমণ - - সিাসমি ০১/১১/২০০৪ 

ননি প্রহিী 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

36.  36 যনাব জ্িাোঃ ইব্রামহি গাযী 

অম স সহা ক 

সিকামি মবজ্ঞান কয়লয সংযুক্ত হাই স্কুল, ঢাকা 

8ি জ্েমণ   সিাসমি 01/11/2004 

এিএলএসএস 

(দায়িা ান) 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 
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ক্রমিক নং জ্যেষ্ঠতা 

ক্রি 

নাি, পদবী, কি মস্থল ও যন্ম তামিখ মিক্ষাগত জ্ াগ্যতা মনয় ায়গি ধিন 

সিাসমি/ 

আত্মীকৃত/ 

প্রকল্প 

১ি জ্ াগদায়নি তামিখ 

ও পদমব 

চাকুমিকাল 

সয়তাষযনক 

মকনা? 

জ্ ৌযদািী/ 

মবভাগী  

িািলা িয় য়ে 

মকনা? 

চাকুরি 

স্থায়ীকিণ 

হয়য়য়ে রক 

না? 

িতব্য 

পরীক্ষার নাম 
মবভাগ/  

শ্রেিী 

পানির 

সন 

০১ 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

যন্ম তামিখ: 02/01/1982 

37.  37 যনাব িাহাি বানু িমহিা 

অম স সহা ক 

ধানিমন্ড কািরুয়েো সিকামি বামলকা উচ্চ মবদ্যাল , ঢাকা  

যন্ম তামিখ: ০৮/০৫/১৯৮৩ 

৮ি জ্েণী 

 

  সিাসমি ০১/১১/২০০৪ 

এিএলএসএস 

(দপ্তিী) 

 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

1। মুে সারভ ণস বরহ ননই। 

38.  38 যনাব জ্িা: আয়না াি জ্হায়সন তালুকদাি 

অম স সহা ক 

ধানিমন্ড গভ: বয় য হাই স্কুল, ঢাকা 

যন্ম তামিখ: ২৯/০৭/১৯৮৫ 

৮ি জ্েমণ   সিাসমি ০১/১১/২০০৪ 

এিএলএসএস 

(দায়িা ান) 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

1। মুে সারভ ণস বরহ রনয়য়য়েন 

25/10/2020। 

39.  39 যনাব জ্িা: জ্যাবায় ি আলি 

অম স সহা ক 

মনউ গভ: গাল মস হাইস্কুল, আিিামনয়টালা, ঢাকা 

যন্ম তামিখ: ১২/০৫/১৯৮৬ 

৮ি জ্েমণ   সিাসমি ০১/১১/২০০৪ 

এিএলএসএস 

(দায়িা ান) 

হোঁ জ্নই ননই 1। মুল সামভ মস বমহ জ্নই। সামভ মস বমহ 

মন ায়েন 28/12/2020 তামিয়খ। 

2। চাকমি স্থা ীকিয়ণি কমপ জ্নই। 

40.  40 যনাব জ্িা: আলী কদি 

মনিাপত্তা প্রহিী 

িাধ্যমিক ও উচ্চ মিক্ষা অমধদপ্তি , ঢাকা। 

যন্ম তামিখ: ০১/০৮/১৯৭৭ 

৮ি জ্েমণ  ১৯৯১ সিাসমি ০2/১১/২০০৪ 

ননি প্রহিী 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

1। মুে সারভ ণস বরহ ননই। 

41.  41 যনাব জ্িাোঃ িমহদুল ইসলাি 

অম স সহা ক 

সিকামি মবজ্ঞান কয়লয সংযুক্ত হাইস্কুল, ঢাকা 

যন্ম তামিখ: ০১/০১/১৯৮৪ 

৯ি জ্েমণ   সিাসমি 02/11/2004 

এিএলএসএস 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

42.  42 যনাব মবশ্বমযৎ কুিাি ওিা 

অম স সহা ক  

আিিামনয়টালা সিকামি উচ্চ মবদ্যাল , ঢাকা 

যন্ম তামিখ: ০১/১২/১৯৮৪ 

৮ি জ্েণী 

 

  সিাসমি ০২/১১/২০০৪ 

এিএলএসএস 

 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

1। মুে সারভ ণস বরহ ননই। 

উয়ত্তােন-16/11/2020 

43.  43 জনাব ন াোঃ সায়হদ হাসান 

 ােী 

খুেনা রজো স্কুে, খুেনা 

জন্ম ত্ারিখ: 13/05/1986 

8  নেরণ   সিাসরি 02/11/2004 

 ােী 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

44.  44 যনাব িওিন আিা জ্বগি 

অম স সহা ক 

সিকামি মবজ্ঞান কয়লয সংযুক্ত হাইস্কুল, ঢাকা 

যন্ম তামিখ: ০১/০৫/১৯৮২ 

৮ি জ্েণী 

 

  সিাসমি ০৩/১১/২০০4 

এিএলএসএস 

(সুইপাি/িাড়ুদাি) 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

1। সনদিয়ত্র জন্ম ত্ারিখ 09/02/1982, 

সারভ ণস বরহয়ত্ 01/05/1982। 

45.  45 যনাব জ্িাোঃ মলটন আলী  

মনিাপত্তা প্রহিী 

মিনাইদহ সিকামি উচ্চ মবদ্যাল , মিনাইদহ।  

যন্ম তামিখ: ০৭/১১/১৯৮৪ 

৮ি জ্েমণ - ১৯৯৭ সিাসমি ০৩/১১/২০০৪ 

ননি প্রহিী 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

1। মুে সারভ ণস বরহ ননই। 
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ক্রমিক নং জ্যেষ্ঠতা 

ক্রি 

নাি, পদবী, কি মস্থল ও যন্ম তামিখ মিক্ষাগত জ্ াগ্যতা মনয় ায়গি ধিন 

সিাসমি/ 

আত্মীকৃত/ 

প্রকল্প 

১ি জ্ াগদায়নি তামিখ 

ও পদমব 

চাকুমিকাল 

সয়তাষযনক 

মকনা? 

জ্ ৌযদািী/ 

মবভাগী  

িািলা িয় য়ে 

মকনা? 

চাকুরি 

স্থায়ীকিণ 

হয়য়য়ে রক 

না? 

িতব্য 

পরীক্ষার নাম 
মবভাগ/  

শ্রেিী 

পানির 

সন 

০১ 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

46.  46 যনাব জ্িাসাোঃ খামদযা জ্বগি 

অম স সহা ক 

সিকামি জ্িখ  মযলাতুয়েো িমহলা কয়লয, জ্ভালা 

যন্ম তামিখ: ০১/০১/১৯৭৬ 

৮ি জ্েণী 

 

  সিাসমি ০৬/১১/২০০৪ 

এিএলএসএস 

 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

47.  47 জনাব ন াোঃ র জানুি িহ ান 

 ােী 

খুেনা রজো স্কুে, খুেনা 

জন্ম ত্ারিখ: 15/01/1984 

8  নেরণ   সিাসরি 10/11/2004 

 ােী 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

48.  48 যনাব জ্িাোঃ জ্হলাল আহিদ 

অম স সহা ক 

এি. মস কয়লয, মসয়লট 

যন্ম তামিখ: ৩১/১২/১৯৭৪ 

৮ি জ্েণী 

 

  সিাসমি ১৮/১১/২০০৪ 

এিএলএসএস 

 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

49.  49 যনাব জ্িাোঃ যালাল উমদ্দন 

অম স সহা ক  

এি.মস কয়লয, মসয়লট  

যন্ম তামিখ: 07/03/1977 

৮ি জ্েণী 

 

  সিাসমি ১৮/১১/২০০৪ 

এ এেএসএস 

(দায়িায়ান) 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

50.  50 জনাব ন াোঃ নহোে র য়া 

অরিস সহায়ক 

এ  রস কয়েজ, রসয়ে  

জন্ম ত্ারিখ: 05/08/1984 

8  নেরণ   সিাসরি 18/11/2004 

এ এেএসএস 

(নন  প্রহিী) 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

51.  51 যনাব জ্িাোঃ আহসান উল্লাহ 

অম স সহা ক 

সিকামি কিাস ম কয়লয, চট্টোি 

যন্ম তামিখ: ০৪/১১/১৯৭৯ 

৮ি জ্েণী 

 

  সিাসমি ২১/১১/২০০৪ 

এিএলএসএস 

 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

1। মূে সারভ ণস বরহ উয়ত্তােন 

 

52.  52 যনাব জ্িা: িম কুল ইসলাি 

অম স সহা ক 

মিওি সিকামি কয়লয, িামনকগঞ্জ 

যন্ম তামিখ: ০৩/০১/১৯৮১ 

৮ি জ্েমণ   সিাসমি ২১/১১/২০০৪ 

এিএলএসএস 

(ননি প্রহিী) 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

53.  53 যনাব জ্িা: মিযানুি িহিান 

অম স সহা ক  

মিওি সিকামি কয়লয, িামনকগঞ্জ 

যন্ম তামিখ: ১৩/০৪/১৯৮৪ 

৮ি জ্েমণ   সিাসমি ২১/১১/২০০৪ 

এিএলএসএস 

(ননি প্রহিী) 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

54.  54 যনাব জ্িাোঃ জ্িাস্তাম জুি িহিান 

অম স সহা ক 

সিকামি টিচাস ম জ্েমনং কয়লয, িংপুি 

যন্ম তামিখ: ১৫/০১/১৯৮৫ 

৮ি জ্েণী 

 

  সিাসমি ১৯/০২/২০০৬ 

এিএলএসএস 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

1। মূল সামভ মস বই ও সামভ মস বইয় ি 

সতোম ত  য়টাকমপ জ্নই। 

55.  55 যনাব জ্িা: আব্দুল িাোন ৮ি জ্েমণ - - প্রকল্প প্রকল্প: ২৬/১২/১৯৯৫ হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ  
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ক্রমিক নং জ্যেষ্ঠতা 

ক্রি 

নাি, পদবী, কি মস্থল ও যন্ম তামিখ মিক্ষাগত জ্ াগ্যতা মনয় ায়গি ধিন 

সিাসমি/ 

আত্মীকৃত/ 

প্রকল্প 

১ি জ্ াগদায়নি তামিখ 

ও পদমব 

চাকুমিকাল 

সয়তাষযনক 

মকনা? 

জ্ ৌযদািী/ 

মবভাগী  

িািলা িয় য়ে 

মকনা? 

চাকুরি 

স্থায়ীকিণ 

হয়য়য়ে রক 

না? 

িতব্য 

পরীক্ষার নাম 
মবভাগ/  

শ্রেিী 

পানির 

সন 

০১ 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

মনিাপত্তা প্রহিী জ্যেষ্ঠতা ক্রি 

উচ্চ িাধ্যমিক মিক্ষক প্রমিক্ষণ ইনমিটিউট, খুলনা। 

যন্ম তামিখ: ০২/০৫/১৯৬৮ 

 মন মিতকিয়ণি 

আয়দি যামি: 

10/03/2008 

িাযস্ব: 01/07/1999 

গার্ ম 

কমপ আয়ে  

56.  56 যনাব জ্িাোঃ তাজুল ইসলাি 

অম স সহা ক 

িাধ্যমিক ও উচ্চ মিক্ষা অমধদপ্তি বাংলায়দি, ঢাকা 

যন্ম তামিখ: 01/11/1974 

৮ি জ্েণী 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

23/06/2010 

প্রকল্প: ৩০/১১/১৯৯৫ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০১ 

এিএলএসএস 

  স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

1। মূল সামভ মস বমহ ও সামভ মস বমহি 

 য়টাকমপ জ্নই;  

2। মিক্ষা সনয়দি  য়টাকমপ জ্নই; 

3। প্রতে নপত্র জ্নই। 

57.  57 যনাব জ্িাোঃ আবদুল হক মি াযী 

অম স সহা ক 

উচ্চ িাধ্যমিক মিক্ষক প্রমিক্ষণ ইনমিটিউট, বমিিাল 

যন্ম তামিখ: ১১/০৪/১৯৭৫ 

৮ি জ্েমণ   প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

23/06/2010 

প্রকল্প: ০১/০১/19৯৬ 

িাযস্ব: 01/07/1999 

কোি মপ ন 

 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

58.  58 জনাব ন াোঃ আইয়ুব নচৌধুিী 

রনিািত্তা প্রহিী 

জ্যলা মিক্ষা অম স, জ্ নী। 

জন্ম ত্ারিখ: 01/06/1974 

8  নেরণ   প্রকল্প  

রনয়র ত্কিয়ণি 

আয়দ  জারি: 

23/06/2010 

প্রকল্প: 01/04/1999 

িাজস্ব: 01/07/2000 

নন  প্রহিী 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

1। মুে সারভ ণস বরহ ননই। 

2। সনদিয়ত্রি করি ননই। 

59.  59 যনাব জ্িাোঃ দুলু মি া 

রনিািত্তা প্রহিী 

সিকামি টিচাস ম জ্েমনং কয়লয, িংপুি। 

যন্ম তামিখ: 01/02/1977 

8  নেরণ   প্রকল্প 

মন মিতকিয়ণি 

আয়দি যামি:  

23/06/2010 

প্রকল্প: 05/04/1999 

িাযস্ব: 01/07/2000 

গার্ ম 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

1। িাজস্বখায়ত্ িদায়য়নি করি ননই। 

60.  60 যনাব জ্িাোঃ আবু সুম  ান 

রনিািত্তা প্রহিী 

সিকামি টিচাস ম জ্েমনং কয়লয, িংপুি। 

যন্ম তামিখ- 01/01/1975 

8  নেরণ   প্রকল্প 

মন মিতকিয়ণি 

আয়দি যামি:  

23/06/2010 

প্রকল্প: 13/04/1999 

িাযস্ব: 01/07/2000 

ননি প্রহিী 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

1। মুে সারভ ণস বরহ ননই। 

2। িাজস্বখায়ত্ িদায়য়নি করি ননই। 

61.  61 যনাব জ্িাোঃ আব্দুল লমত   

মনিাপত্তা প্রহিী  

উপয়যলা িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, নকলা, জ্িিপুি 

যন্ম তামিখ: ২০-০৮-১৯৭১ 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ০৫/০১/১৯৯৪ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০1 

দায়িা ান 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

62.  62 যনাব জ্িা: িম কুল ইসলাি 

মনিাপত্তা প্রহিী 

উপয়যল িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, মচলিািী, কুমড়োি 

যন্ম তামিখ: 10/07/1968 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: 08/01/1994 

িাযস্ব: 01/07/2005 

গার্ ণ/দায়িায়ান 

হোঁ না স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

63.  63 যনাব জ্িা: সািও াি জ্হায়সন 

মনিাপত্তা প্রহিী 

উপয়যল িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, চি োিন, জ্ভালা 

যন্ম তামিখ: 02/01/1970 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: 08/01/1994 

িাযস্ব: 01/07/2001 

গার্ ম/দায়িা ান 

হোঁ না স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

64.  64 যনাব জ্িা: আমিনুল ইসলাি সিদাি 

মনিাপত্তা প্রহিী 

8  নেরণ 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

প্রকল্প: 13/04/1994 

িাযস্ব: 01/0৭/2001 

হোঁ না স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  
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ক্রমিক নং জ্যেষ্ঠতা 

ক্রি 

নাি, পদবী, কি মস্থল ও যন্ম তামিখ মিক্ষাগত জ্ াগ্যতা মনয় ায়গি ধিন 

সিাসমি/ 

আত্মীকৃত/ 

প্রকল্প 

১ি জ্ াগদায়নি তামিখ 

ও পদমব 

চাকুমিকাল 

সয়তাষযনক 

মকনা? 

জ্ ৌযদািী/ 

মবভাগী  

িািলা িয় য়ে 

মকনা? 

চাকুরি 

স্থায়ীকিণ 

হয়য়য়ে রক 

না? 

িতব্য 

পরীক্ষার নাম 
মবভাগ/  

শ্রেিী 

পানির 

সন 

০১ 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

উপয়যল িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, আমদতিািী, লালিমনিহাট 

যন্ম তামিখ: 30/11/1971 

 আয়দি যামি: 

13/01/2013 

গার্ ণ/দায়িায়ান 

65.  65 যনাব ন াোঃ  াহাদৎ নহায়সন 

রনিািত্তা প্রহিী 

উিয়জো  াধ্যর ক র ক্ষা অরিস, কাোই, জয়পুিহা । 

যন্ম তামিখ: ১২/০২/১৯৭২ 

8  নেরণ 

 

 

 

 

 

 

 প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ১৬/০৪/১৯৯৪ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০১ 

গার্ ণ 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

66.  66 যনাব ন াোোঃ িানু আিা নবগ  

অরিস সহায়ক 

উিয়জো  াধ্যর ক র ক্ষা অরিস, সদি, নািায়ণগঞ্জ 

যন্ম তামিখ: ২০/০৭/১৯৭৫ 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ০৫/০৭/১৯৯৪ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০৫ 

এিএলএসএস 

 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

67.  67 যনাব ন াোঃ আবুে কাো  

রনিািত্তা প্রহিী 

উিয়জো  াধ্যর ক র ক্ষা অরিস, বড়াইগ্রা , নায় াি। 

যন্ম তামিখ: ০৩/০৩/১৯৬৫ 

8  নেরণ 

 

 

 

 

 

 

 প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ০৩/০৮/১৯৯৪ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০1 

গার্ ণ 

 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

68.  68 যনাব জ্িা: লুৎ ি িহিান 

মনিাপত্তা প্রহিী 

উপয়যল িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, বামল ার্াঙ্গী, ঠাকুিগাঁও 

যন্ম তামিখ: 28/03/1965 

9ি জ্েমণ   প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: 14/08/1994 

িাযস্ব: 01/0৭/2001 

গার্ ম 

হোঁ না স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

69.  69 যনাব জ্িাোোঃ পািভীন জ্চৌধুিী  

অম স সহা ক 

উপয়যলা িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, মসংগাইি, িামনকগঞ্জ 

যন্ম তামিখ: ০৭/০৫/১৯৬৮ 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: 27/11/1994 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০1 

এিএলএসএস-কাি-

দায়িা ান 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

70.  70 যনাব জ্িা: জ্হলাল উমদ্দন 

অম স সহা ক 

উপয়যল িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, নান্দাইে, ি িনমসংহ 

যন্ম তামিখ: 20/01/1973 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: 07/12/1994 

িাযস্ব: 01/07/2000 

এিএলএসএস-কাি-

দায়িা ান 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

   

71.  71 যনাব ন াোঃ বাবুে র য়া 

অরিস সহায়ক 

উিয়জো  াধ্যর ক র ক্ষা অরিস, ভািংগা, িরিদপুি 

যন্ম তামিখ: ০১/০১/১৯৭৫ 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ৩০/০১/১৯৯৫ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০0 

এিএলএসএস-কাি-

দায়িা ান 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

72.  72 যনাব জ্িা: জ্িযাউল ইসলাি 

অম স সহা ক 

উপয়যল িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, বামল াকামি, িাযবাড়ী 

যন্ম তামিখ: 05/06/1968 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: 01/06/1995 

িাযস্ব: 01/07/2001 

এ এেএসএস 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

73.  73 যনাব জ্িাোঃ আবু িতায়লব 

মনিাপত্তা প্রহিী 

উপয়যলা িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, সদি, পঞ্চগড়  

8ি জ্েমণ   প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

প্রকল্প: ০৩/০৬/১৯৯৫ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০১ 

গার্ ম 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  
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ক্রমিক নং জ্যেষ্ঠতা 

ক্রি 

নাি, পদবী, কি মস্থল ও যন্ম তামিখ মিক্ষাগত জ্ াগ্যতা মনয় ায়গি ধিন 

সিাসমি/ 

আত্মীকৃত/ 

প্রকল্প 

১ি জ্ াগদায়নি তামিখ 

ও পদমব 

চাকুমিকাল 

সয়তাষযনক 

মকনা? 

জ্ ৌযদািী/ 

মবভাগী  

িািলা িয় য়ে 

মকনা? 

চাকুরি 

স্থায়ীকিণ 

হয়য়য়ে রক 

না? 

িতব্য 

পরীক্ষার নাম 
মবভাগ/  

শ্রেিী 

পানির 

সন 

০১ 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

যন্ম তামিখ: ১১/০২/১৯৭৪ ইং 13/01/2013 

74.  74 যনাব ন াোঃ ত্ায়য়জুরিন িরকি 

রনিািত্তা প্রহিী 

উিয়জো  াধ্যর ক র ক্ষা অরিস, নক্ষত্োে, জয়পুিহা   

যন্ম তামিখ: ১৫/০২/১৯৬৬ 

8  নেরণ 

 

 

 

 

 

 

 প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ০৫/০৬/১৯৯৫ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০1 

গার্ ণ 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

75.  75 যনাব ন াোঃ আজাদুি িহ ান 

রনিািত্তা প্রহিী 

উিয়জো  াধ্যর ক র ক্ষা অরিস, িাণীনগি, নওগাঁ। 

যন্ম তামিখ: ১২/০৩/১৯70 

8  নেরণ 

 

 

 

 

 

 

 প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ০৫/০৬/১৯৯৫ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০1 

গার্ ণ 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

1। রনয়র ত্কিয়ণি আয়দয় ি করি ননই। 

76.  76 যনাব জ্িা: সািশুল হক 

অম স সহা ক 

উপয়যল িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, বামল ার্াঙ্গী, ঠাকুিগাঁও 

যন্ম তামিখ: 05/02/1970 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: 06/06/1995 

িাযস্ব: 01/07/2001 

এ এেএসএস 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

77.  77 যনাব ন াোঃ ত্েরে  আজাদ ভ ুঁঞা 

রনিািত্তা প্রহিী 

উিয়জো  াধ্যর ক র ক্ষা অরিস, িিশুিা , নিনী 

যন্ম তামিখ: ০২/০৪/১৯৭৪ 

8  নেরণ 

 

 

 

 

 

 প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ০৬/০৬/১৯৯৫ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০১ 

গার্ ণ 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

78.  78 যনাব জ্িা: ইব্রামহি 

মনিাপত্তা প্রহিী  

উপয়যল িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, োগলনাই া, জ্ নী 

যন্ম তামিখ: 01/01/1972 

9ি জ্েমণ 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: 07/06/1995 

িাযস্ব: 01/07/2005 

গার্ ম 

হোঁ না স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

1। মুে সারভস বরহ ননই।  

79.  79 যনাব জ্িা: জ্িািয়িদুি িহিান 

মনিাপত্তা প্রহিী 

উপয়যল িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, সািাটা, গাইবান্ধা 

যন্ম তামিখ: 01/06/1974 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: 07/06/1995 

িাযস্ব: 01/07/2001 

গার্ ম 

হোঁ না স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

80.  80 যনাব জ্িাোঃ আয়না াি জ্হায়সন 

মনিাপত্তা প্রহিী 

উপয়যলা িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, সুিিগঞ্জ, গাইবান্ধা 

যন্ম তামিখ: ০১/১১/১৯৭৫                                                

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ০৮/০৬/১৯৯৫ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০১ 

গার্ ম 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

81.  81 যনাব জ্িাোঃ আব্দুি িাজ্জাক  

মনিাপত্তা প্রহিী  

উপয়যলা িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, কাহায়িাল, মদনাযপুি   

যন্ম তামিখ: ০১/০৪/১৯৭৫ 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ১১/০৬/১৯৯৫ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০১ 

গার্ ম 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

82.  82 যনাব জ্িা: যামহরুল ইসলাি 

অম স সহা ক 

উপয়যল িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, সািাটা, গাইবান্ধা 

যন্ম তামিখ: 01/01/1976 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: 11/06/1995 

িাযস্ব: 01/07/2001 

এ এেএসএস 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 
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ক্রমিক নং জ্যেষ্ঠতা 

ক্রি 

নাি, পদবী, কি মস্থল ও যন্ম তামিখ মিক্ষাগত জ্ াগ্যতা মনয় ায়গি ধিন 

সিাসমি/ 

আত্মীকৃত/ 

প্রকল্প 

১ি জ্ াগদায়নি তামিখ 

ও পদমব 

চাকুমিকাল 

সয়তাষযনক 

মকনা? 

জ্ ৌযদািী/ 

মবভাগী  

িািলা িয় য়ে 

মকনা? 

চাকুরি 

স্থায়ীকিণ 

হয়য়য়ে রক 

না? 

িতব্য 

পরীক্ষার নাম 
মবভাগ/  

শ্রেিী 

পানির 

সন 

০১ 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

83.  83 যনাব জ্িাোঃ িাসুদ খাঁন 

মনিাপত্তা প্রহিী  

উপয়যলা িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, সদি, বিগুনা 

যন্ম তামিখ: ২০/০৬/১৯৬৬ 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ১২/০৬/১৯৯৫ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০১ 

গার্ ম 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

1। িাজস্বখায়ত্ িদায়য়নি করি ননই। 

84.  84 যনাব জ্িা: আব্দুল যমলল 

অম স সহা ক 

উপয়যল িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, নায়গশ্বিী, কুমড়োি 

যন্ম তামিখ: 06/04/1971 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: 21/09/1995 

িাযস্ব: 01/07/2005 

এিএলএসএস-কাি-

দায়িা ান 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

85.  85 যনাব জ্িা: তাজুল ইসলাি 

অম স সহা ক 

উপয়যল িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, কালীগঞ্জ, লালিমনিহাট 

যন্ম তামিখ: 22/02/1972 

9ি জ্েমণ   প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: 24/09/1995 

িাযস্ব: 01/07/2005 

এিএলএসএস-কাি-

দায়িা ান 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

86.  86 যনাব জ্িা: ইকবাল জ্হায়সন 

অম স সহা ক 

উপয়যল িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, িনপুি, জ্ভালা 

যন্ম তামিখ: 01/01/1975 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: 24/09/1995 

িাযস্ব: 01/07/2005 

এিএলএসএস-কাি-

দায়িা ান 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

87.  87 যনাব ন াোঃ রিয়িাজ আে  

অরিস সহায়ক 

উিয়জো  াধ্যর ক র ক্ষা অরিস, নবগ গঞ্জ, ননায়াখােী  

যন্ম তামিখ: ০১/০১/১৯৭০ 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ২৫/০৯/১৯৯৫ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০৫ 

এিএলএসএস-কাি-

দায়িা ান 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

88.  88 যনাব ন াোঃ আয়নায়ারুে হক 

অরিস সহায়ক 

উিয়জো  াধ্যর ক র ক্ষা অরিস, আ িাড়া, ননত্রয়কানা 

যন্ম তামিখ: ০২/১১/১৯৭১ 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ০১/১০/১৯৯৫ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০৫ 

এিএলএসএস-কাি-

দায়িা ান 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

89.  89 যনাব ন াোঃ রুহুে আর ন 

অরিস সহায়ক 

উিয়জো  াধ্যর ক র ক্ষা অরিস, েক্ষ্মীেরড়, খাগড়েরড় িাব ণত্য নজো 

যন্ম তামিখ: ০১/০১/১৯৭৪  

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ০১/১০/১৯৯৫ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০৫ 

এিএলএসএস-কাি-

দায়িা ান 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

90.  90 যনাবন া:  রিকুে ইসো  

অম স সহা ক 

উপয়যল িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, উল্লািাড়া, রসিাজগঞ্জ 

যন্ম তামিখ: 13/04/1974 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: 01/10/1995 

িাযস্ব: 01/07/2005 

এ এেএসএস-কা -

দায়িায়ান 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

91.  91 যনাব জ্িা: সাইরুল ইসলাি 

অম স সহা ক 

উপয়যল িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, িাণীিংনকল, ঠাকুিগাঁও 

যন্ম তামিখ: 05/01/1975 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: 01/10/1995 

িাযস্ব: 01/07/2005 

এিএলএসএস-কাি-

দায়িা ান 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

92.  92 যনাব ন াোঃ  ারনক র য়া 8  নেরণ   প্রকল্প প্রকল্প: ০১/১০/১৯৯৫ হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 1। স্থায়ীকিয়ণি করি অস্পস্ট। 
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ক্রমিক নং জ্যেষ্ঠতা 

ক্রি 

নাি, পদবী, কি মস্থল ও যন্ম তামিখ মিক্ষাগত জ্ াগ্যতা মনয় ায়গি ধিন 

সিাসমি/ 

আত্মীকৃত/ 

প্রকল্প 

১ি জ্ াগদায়নি তামিখ 

ও পদমব 

চাকুমিকাল 

সয়তাষযনক 

মকনা? 

জ্ ৌযদািী/ 

মবভাগী  

িািলা িয় য়ে 

মকনা? 

চাকুরি 

স্থায়ীকিণ 

হয়য়য়ে রক 

না? 

িতব্য 

পরীক্ষার নাম 
মবভাগ/  

শ্রেিী 

পানির 

সন 

০১ 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

অরিস সহায়ক 

উিয়জো  াধ্যর ক র ক্ষা অরিস, সদি, রকয় ািগঞ্জ  

যন্ম তামিখ: ৩১/১২/১৯৭৫ 

 

 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০৫ 

এিএলএসএস-কাি-

দায়িা ান 

কমপ আয়ে 

93.  93 যনাব জ্খা াই মচং িািিা 

অম স সহা ক  

উপয়যলা িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, কাউখালী, িাঙ্গািাটি 

যন্ম তামিখ: ২০/০৩/১৯৭৬ 

8  নেরণ   প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ০১/১০/১৯৯৫ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০৫ 

এিএলএসএস-কাি-

দায়িা ান 

হোঁ জ্নই ননই ১। স্থা ীকিয়ণি কমপ জ্নই। 

94.  94 যনাব জ্িাোঃ বামেি মি া  

মনিাপত্তা প্রহিী  

উপয়যলা িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, িাঙ্গুমন া, চট্টোি 

যন্ম তামিখ: ২০/০৯/১৯৭২ 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ২৩/০৭/১৯৯৬ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০৫ 

গার্ ম 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

95.  95 যনাব জ্িা: িাযহারুল ইসলাি 

মনিাপত্তা প্রহিী 

উপয়যল িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, কুমল ািচি, মকয়িািগঞ্জ 

যন্ম তামিখ: 30/01/1967 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: 25/07/1996 

িাযস্ব: 01/07/2005 

গার্ ম 

হোঁ না স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

96.  96 যনাব জ্িা: আব্দুস সািাদ 

মনিাপত্তা প্রহিী 

উপয়যল িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, গাবতলী, বগুড়া 

যন্ম তামিখ: 01/03/1974 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: 25/07/1996 

িাযস্ব: 01/07/2005 

গার্ ম 

হোঁ না স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

  

97.  97 যনাব মদলীপ কুিাি পাল  

মনিাপত্তা প্রহিী 

উপয়যলা িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, কাপ্তাই, িাঙ্গািাটি 

যন্ম তামিখ: ০৮/০২/১৯৭৫ 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ২৫/০৭/১৯৯৬ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০৫ 

গার্ ম 

 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

98.  98 যনাব জ্িাোঃ জ্িখ  মিদ মি া  

মনিাপত্তা প্রহিী 

উপয়যলা িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, মসংগাইি, িামনকগঞ্জ 

যন্ম তামিখ: ৩০/০৫/১৯৭৭ 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ২৫/০৭/১৯৯৬ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০৫ 

গার্ ম 

 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

1। সনদিয়ত্র জন্মত্ারিখ 01/01/1976, 

সারভ ণস বরহয়ত্ 30/05/1977। 

99.  99 যনাব িামনক চন্দ্র িীল 

মনিাপত্তা প্রহিী  

উপয়যলা িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, কাউখালী, িাঙ্গািাটি 

যন্ম তামিখ: ০৩/০৬/১৯৭৫ 

8  নেরণ   প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ২৭/০৭/১৯৯৬ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০৫ 

গার্ ম 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

১। স্থা ীকিয়ণি কমপ জ্নই। 

২। মিক্ষাগত জ্ াগ্যতাি তথ্য জ্নই। 

100.  100 যনাব ন াোঃ এয়াকুব 

রনিািত্তা প্রহিী 

উিয়জো  াধ্যর ক র ক্ষা অরিস,  নসানাগাজী, নিনী। 

যন্ম তামিখ: ১০/০২/১৯৭৬ 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ২৭/০৭/১৯৯৬ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০৫ 

গার্ ণ 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

1। মূে সারভ ণস বরহ উয়ত্তােন-01/09/2021 

101.  101 যনাব জ্িা: মসিাজূল হক 

মনিাপত্তা প্রহিী 

8  নেরণ 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

প্রকল্প: 27/07/1996 

িাযস্ব: 01/07/2005 

হোঁ না স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  
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ক্রমিক নং জ্যেষ্ঠতা 

ক্রি 

নাি, পদবী, কি মস্থল ও যন্ম তামিখ মিক্ষাগত জ্ াগ্যতা মনয় ায়গি ধিন 

সিাসমি/ 

আত্মীকৃত/ 

প্রকল্প 

১ি জ্ াগদায়নি তামিখ 

ও পদমব 

চাকুমিকাল 

সয়তাষযনক 

মকনা? 

জ্ ৌযদািী/ 

মবভাগী  

িািলা িয় য়ে 

মকনা? 

চাকুরি 

স্থায়ীকিণ 

হয়য়য়ে রক 

না? 

িতব্য 

পরীক্ষার নাম 
মবভাগ/  

শ্রেিী 

পানির 

সন 

০১ 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

উপয়যল িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, নবাবগঞ্জ, মদনাযপুি 

যন্ম তামিখ: 02/04/1978 

 আয়দি যামি: 

13/01/2013 

গার্ ম 

102.  102 যনাব বাবুল কামত বড়ু া 

মনিাপত্তা প্রহিী 

উপয়যলা িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, সদি, বািিবান 

যন্ম তামিখ: ১৫/০২/১৯৭২                                                

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ২৮/০৭/১৯৯৬ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০৫ 

গার্ ম 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

103.  103 যনাব ন াোঃ নোক ান নহায়সন 

রনিািত্তা প্রহিী 

উিয়জো  াধ্যর ক র ক্ষা অরিস, সদি, ননায়াখােী  

যন্ম তামিখ: ০১/০১/১৯৭৬ 

8  নেরণ 

 

 

 

 

 

 প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ৩০/০৭/১৯৯৬ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০৫ 

গার্ ণ 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

104.  104 যনাব িরিকুে আজ  

রনিািত্তা প্রহিী 

উিয়জো  াধ্যর ক র ক্ষা অরিস, িামু, কক্সবাজাি। 

যন্ম তামিখ: ৩১/১২/১৯৭৩ 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ৩১/০৭/১৯৯৬ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০৫ 

গার্ ণ 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

105.  105 যনাব মুহাোঃ  ারুক জ্হায়সন 

মনিাপত্তা প্রহিী 

উপয়যলা িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, জ্কাটচাঁদপুি, মিনাইদহ  

যন্ম তামিখ: ০৫/০১/১৯৭৮ 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ৩১/০৭/১৯৯৬ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০৫ 

গার্ ম 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

106.  106 যনাব আবুে কাো  আজাদ 

রনিািত্তা প্রহিী 

উিয়জো  াধ্যর ক র ক্ষা অরিস, ইন্দুিকানী, রিয়িাজপুি  

যন্ম তামিখ: ২৫/০৭/১৯৬৮ 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ০১/০৮/১৯৯৬ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০৫ 

গার্ ণ 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

107.  107 যনাব ন াোঃ িারুক নহায়সন 

রনিািত্তা প্রহিী 

উিয়জো  াধ্যর ক র ক্ষা অরিস, ননোিাবাদ, রিয়িাজপুি। 

যন্ম তামিখ: ১৬/০৭/১৯৬৯ 

8  নেরণ 

 

 

 

 

 প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ০১/০৮/১৯৯৬ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০৫ 

গার্ ণ 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

108.  108 যনাব জ্িা: আমিনুল ইসলাি 

মনিাপত্তা প্রহিী 

উপয়যল িাধ্যমিক মিক্ষা অম স,  মিদপুি, পাবনা 

যন্ম তামিখ: 29/12/1973 

10ি জ্েমন   প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: 01/08/1996 

িাযস্ব: 01/07/2005 

গার্ ম 

হোঁ না স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

109.  109 যনাব িরিকুে ইসো  

রনিািত্তা প্রহিী 

উিয়জো  াধ্যর ক র ক্ষা অরিস, করবিহা , ননায়াখােী  

যন্ম তামিখ: ২০/০৬/১৯৭৪ 

8  নেরণ 

 

 

 

 

 

 প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ০১/০৮/১৯৯৬ 

িাযস্ব: 01/07/2005 

গার্ ণ 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

110.  110 যনাব জ্িাোঃ আমযজুি িহিান 

মনিাপত্তা প্রহিী 

উপয়যলা িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, সদি, কুমি া  

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

প্রকল্প: ০১/০৮/১৯৯৬ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০৫ 

গার্ ম 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  
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ক্রমিক নং জ্যেষ্ঠতা 

ক্রি 

নাি, পদবী, কি মস্থল ও যন্ম তামিখ মিক্ষাগত জ্ াগ্যতা মনয় ায়গি ধিন 

সিাসমি/ 

আত্মীকৃত/ 

প্রকল্প 

১ি জ্ াগদায়নি তামিখ 

ও পদমব 

চাকুমিকাল 

সয়তাষযনক 

মকনা? 

জ্ ৌযদািী/ 

মবভাগী  

িািলা িয় য়ে 

মকনা? 

চাকুরি 

স্থায়ীকিণ 

হয়য়য়ে রক 

না? 

িতব্য 

পরীক্ষার নাম 
মবভাগ/  

শ্রেিী 

পানির 

সন 

০১ 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

যন্ম তামিখ: ২৫/০৩/১৯৭৫ 13/01/2013 

111.  111 যনাব ন াোঃ আবদুি িহ ান 

রনিািত্তা প্রহিী 

উিয়জো  াধ্যর ক র ক্ষা অরিস, নকিাণীগঞ্জ, ঢাকা 

যন্ম তামিখ: ০৭/০৮/১৯৭৫ 

8  নেরণ 

 

 

 

 

 

 

 প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ০১/০৮/১৯৯৬ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০৫ 

গার্ ণ 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

1। সনদিয়ত্র জন্মত্ারিখ ঘষা াঝা অস্পস্ট। 

112.  112 যনাব জ্িখি কুিাি জ্িাষ 

মনিাপত্তা প্রহিী 

উপয়যলা িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, জ্লাহগড়া, নড়াইল 

যন্ম তামিখ: ২৫/০৯/১৯৭৭ 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ০১/০৮/১৯৯৬ 

িাযস্ব: ০১/০1/২০০৭ 

গার্ ম 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

113.  113 যনাব জ্িা: আব্দুল িাোন জ্চৌধুিী 

মনিাপত্তা প্রহিী 

উপয়যল িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, মবিািপুি, মদনাযপুি 

যন্ম তামিখ: 01/03/1978 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: 01/08/1996 

িাযস্ব: 01/07/2005 

গার্ ম 

হোঁ না স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

114.  114 যনাব ন াোঃ নদয়োয়াি নহায়সন 

রনিািত্তা প্রহিী 

উিয়জো  াধ্যর ক র ক্ষা অরিস, সদি, জয়পুিহা । 

যন্ম তামিখ: ২৩/০৮/১৯৭৭ 

8  নেরণ 

 

 

 

 

 

 

 প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ০৪/০৮/১৯৯৬ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০৫ 

গার্ ণ 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

115.  115 যনাব জ্িা: তামিক 

মনিাপত্তা প্রহিী 

উপয়যল িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, কালীগঞ্জ, লালিমনিহাট 

যন্ম তামিখ: 10/08/1974 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: 06/08/1996 

িাযস্ব: 01/07/2005 

গার্ ম 

হোঁ না স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

116.  116 যনাব ন াোঃ ন াস্তারিজুি িহ ান 

রনিািত্তা প্রহিী 

উিয়জো  াধ্যর ক র ক্ষা অরিস, সদি, নািায়ণগঞ্জ 

যন্ম তামিখ: ২০/০৩/১৯৭১ 

8  নেরণ 

 

 

 

 

 

 

 প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ০৭/০৮/১৯৯৬ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০5 

গার্ ণ 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

117.  117 যনাব ন াোঃ  রজবুি িহ ান  রল্লক 

রনিািত্তা প্রহিী 

উিয়জো  াধ্যর ক র ক্ষা অরিস, বায়কিগঞ্জ, বরি াে । 

যন্ম তামিখ: ০৬/০১/১৯৭৫ 

8  নেরণ 

 

 

 

 

 

 

 প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ০৭/০৮/১৯৯৬ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০৫ 

গার্ ণ 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

1। সনদিয়ত্রি করি ননই। 

118.  118 যনাব ন াোঃ  ওকত্ ওস ান 

রনিািত্তা প্রহিী 

উিয়জো  াধ্যর ক র ক্ষা অরিস, সদি, রকয় ািগঞ্জ । 

যন্ম তামিখ: ০১/০২/১৯৭৬ 

9  নেরণ   প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ০৭/০৮/১৯৯৬ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০৫ 

গার্ ণ 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

1। স্থায়ীকিয়ণি করি অস্পস্ট। 

119.  119 যনাব ন াোঃ আবদুে আরজজ ভূইয়া 

রনিািত্তা প্রহিী 

উিয়জো  াধ্যর ক র ক্ষা অরিস, নবগ গঞ্জ, ননায়াখােী  

যন্ম তামিখ: ৩১/১২/১৯৭০ 

8  নেরণ 

 

 

 

 

 

 প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ১০/০৮/১৯৯৬ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০৫ 

গার্ ণ 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  
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ক্রমিক নং জ্যেষ্ঠতা 

ক্রি 

নাি, পদবী, কি মস্থল ও যন্ম তামিখ মিক্ষাগত জ্ াগ্যতা মনয় ায়গি ধিন 

সিাসমি/ 

আত্মীকৃত/ 

প্রকল্প 

১ি জ্ াগদায়নি তামিখ 

ও পদমব 

চাকুমিকাল 

সয়তাষযনক 

মকনা? 

জ্ ৌযদািী/ 

মবভাগী  

িািলা িয় য়ে 

মকনা? 

চাকুরি 

স্থায়ীকিণ 

হয়য়য়ে রক 

না? 

িতব্য 

পরীক্ষার নাম 
মবভাগ/  

শ্রেিী 

পানির 

সন 

০১ 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

120.  120 যনাব জ্িাোঃ আবুল কায়িি িাজু 

মনিাপত্তা প্রহিী  

উপয়যলা িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, বািখামল, চট্টোি 

যন্ম তামিখ: ০৬/১০/১৯৭৩ 

৮ি জ্েমণ   প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ২২/০৭/১৯৯৭ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০৫ 

গার্ ম 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

121.  121 যনাব ন াোঃ ন াকবুে হাোন 

রনিািত্তা প্রহিী 

উিয়জো  াধ্যর ক র ক্ষা অরিস, সদি, কক্সবাজাি 

যন্ম তামিখ: ০১/০৩/১৯৭৫                                                                                                                                     

8  নেরণ 

 

 

 

 

 প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ৩১/০৭/১৯৯৭ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০৫ 

রনিািত্তা প্রহিী 

 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

122.  122 যনাব ন াোঃ বদিউরিন  

রনিািত্তা প্রহিী 

উিয়জো  াধ্যর ক র ক্ষা অরিস, োত্ক, সুনা গঞ্জ  

যন্ম তামিখ: ০১/০৫/১৯৭৬ 

8  নেরণ 

 

 

 

 

 

 

 প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ৩১/০৭/১৯৯৭ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০৫ 

গার্ ণ 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

123.  123 যনাব জ্িা: জ্গালাি জ্িাস্ত া 

মনিাপত্তা প্রহিী 

উপয়যল িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, তাড়াইল, মকয়িািগঞ্জ 

যন্ম তামিখ: 25/12/1977 

9  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: 16/04/1998 

িাযস্ব: 01/0৭/2001 

গার্ ম 

হোঁ না স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

124.  124 যনাব জ্িাোঃ আবু নত ব 

মনিাপত্তা প্রহিী 

উপয়যলা িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, আয়না ািা, চট্টোি 

যন্ম তামিখ: ০১/০১/১৯৭৯ 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ১৯/০৪/১৯৯৮ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০৫ 

গার্ ম 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

1। রনয়র ত্কিয়ণি আয়দয় ি করি ননই। 

125.  125 যনাব জ্িাোঃ আমযি উমদ্দন 

মনিাপত্তা প্রহিী 

উপয়যলা িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, কুিািখালী, কুমি া  

যন্ম তামিখ: ১৪/০৬/১৯৭৩ 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ০১/০৪/১৯৯৯ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০০ 

গার্ ম 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিয়ণি 

কমপ জ্নই। 

১। স্থা ীকিয়ণি কমপ জ্নই। 

2। মন মিতকিয়ণি কমপ জ্নই। 

126.  126 যনাব জ্িাোঃ যাহাঙ্গীি আলি  

মনিাপত্তা প্রহিী 

উপয়যলা িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, জ্িাংলা, বায়গিহাট 

যন্ম তামিখ: ১০/০৬/১৯৭৫ 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ০১/০৪/১৯৯৯ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০0 

ননি প্রহিী 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

127.  127 যনাব জ্িা: আব্দুল কমিি 

মনিাপত্তা প্রহিী 

উপয়যল িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, মকয়িািগঞ্জ,নীল ািািী 

যন্ম তামিখ: 02/01/1972 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: 05/04/1999 

িাযস্ব: 01/07/2000 

ননি প্রহিী 

হোঁ না স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

128.  128 যনাব জ্সখ িমনরুল কমবি  

মনিাপত্তা প্রহিী 

উপয়যলা িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, সদি, বায়গিহাট 

যন্ম তামিখ: ০৫/০৪/১৯৭৭ 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ০৬/০৪/১৯৯৯ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০০ 

ননি প্রহিী 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

129.  129 যনাব জ্িা: নুরুল ইসলাি 8ি জ্েমণ   প্রকল্প প্রকল্প: 08/04/1999 হোঁ না স্থা ীকিণ  
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ক্রমিক নং জ্যেষ্ঠতা 

ক্রি 

নাি, পদবী, কি মস্থল ও যন্ম তামিখ মিক্ষাগত জ্ াগ্যতা মনয় ায়গি ধিন 

সিাসমি/ 

আত্মীকৃত/ 

প্রকল্প 

১ি জ্ াগদায়নি তামিখ 

ও পদমব 

চাকুমিকাল 

সয়তাষযনক 

মকনা? 

জ্ ৌযদািী/ 

মবভাগী  

িািলা িয় য়ে 

মকনা? 

চাকুরি 

স্থায়ীকিণ 

হয়য়য়ে রক 

না? 

িতব্য 

পরীক্ষার নাম 
মবভাগ/  

শ্রেিী 

পানির 

সন 

০১ 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

মনিাপত্তা প্রহিী 

উপয়যল িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, ফুলেমড়, গাইবান্ধা 

যন্ম তামিখ: 07/04/1970 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

িাযস্ব: 01/07/2000 

নন  প্রহিী 

কমপ আয়ে  

130.  130 যনাব জ্িা: জ্তা াজ্জল জ্হায়সন 

মনিাপত্তা প্রহিী 

উপয়যল িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, সামি া, পাবনা 

যন্ম তামিখ: 05/02/1977 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: 24/06/1999 

িাযস্ব: 01/07/2005 

গার্ ম 

হোঁ না স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

131.  131 যনাব ন াসাোঃ িায়হো আক্তাি নসারনয়া 

অরিস সহায়ক 

উিয়জো  াধ্যর ক র ক্ষা অরিস, নসানাইমুড়ী, ননায়াখােী 

যন্ম তামিখ: ১৫/০১/১৯৭৬ 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: 27/12/1999 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০0 

এিএলএসএস 

 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

132.  132 যনাব  জ্িা: জ্িাস্ত া হাওলাদাি 

মনিাপত্তা প্রহিী 

উপয়যল িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, দুিকী, পটু াখালী 

যন্ম তামিখ: 01/12/1978 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: 11/04/2001 

িাযস্ব: 01/01/2007 

গার্ ম 

হোঁ না স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

133.  133 যনাব জ্িাোঃ িাহাদত যািান 

মনিাপত্তা প্রহিী  

উপয়যলা িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, পীিগঞ্জ, িংপুি  

যন্ম তামিখ: ০১/০১/১৯৭৮                                                

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: ৩০/০৯/২০০১ 

িাযস্ব: ০১/০৭/২০০৫ 

গার্ ম 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

134.  134 যনাব নাযমুল জ্হাসাইন 

মনিাপত্তা প্রহিী 

উপয়যল িাধ্যমিক মিক্ষা অম স, অিোি, মকয়িািগঞ্জ 

যন্ম তামিখ: 10/04/1985 

8  নেরণ 

 

 

  প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

13/01/2013 

প্রকল্প: 07/08/2005 

িাযস্ব: 01/01/2007 

গার্ ণ/দায়িায়ান 

হোঁ না স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

1। সারভ ণস বরহ উয়ত্তােন-09-09-2021 

135.  135 যনাব জ্িাোঃ আব্দুস সাত্তাি 

অম স সহা ক 

শ্যািনগি সিকামি িহসীন মর্েী  কয়লয, সাতক্ষীিা 

যন্ম তামিখ: ৩০/০৪/১৯৬৪ 

৮ি জ্েণী 

 

  আত্মীকৃত জ্বসিকামি: ১৫/০৫/১৯৮২ 

সিকামি: ১৪/০৫/২০১৩ 

এিএলএসএস 

 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

136.  136 যনাব জ্িা: সািছুি িহিান 

অম স সহা ক 

শ্যািনগি সিকামি িহসীন মর্েী  কয়লয, সাতক্ষীিা  

যন্ম তামিখ: ০৩/১২/১৯৬২ 

৮ি জ্েণী 

 

  আত্মীকৃত জ্বসিকামি: ০২/০৪/১৯৮৪ 

সিকামি: ১৪/০৫/২০১৩ 

এিএলএসএস 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

1। নবসিকারি ও সিকারি চাকুরিয়ত্ 

ন াগদানত্িত্র ননই। 

137.  137 যনাব গাযী িায কায়িি 

অম স সহা ক 

শ্যািনগি সিকামি িহসীন মর্েী  কয়লয, সাতক্ষীিা 

যন্ম তামিখ: ০২/০৪/১৯৬৫ 

৮ি জ্েণী 

 

  আত্মীকৃত জ্বসিকামি: ২১/১০/১৯৯২ 

সিকামি: ১৪/০৫/২০১৩ 

এিএলএসএস 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

1। নবসিকারি ও সিকারি চাকুরিয়ত্ 

ন াগদানত্িত্র ননই। 

138.  138 যনাব জ্িাোঃ  যলুল হক 

অম স সহা ক 

৮ি জ্েণী 

 

  আত্মীকৃত জ্বসিকামি: ২১/১০/১৯৯২ 

সিকামি: ১৪/০৫/২০১৩ 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 
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ক্রমিক নং জ্যেষ্ঠতা 

ক্রি 

নাি, পদবী, কি মস্থল ও যন্ম তামিখ মিক্ষাগত জ্ াগ্যতা মনয় ায়গি ধিন 

সিাসমি/ 

আত্মীকৃত/ 

প্রকল্প 

১ি জ্ াগদায়নি তামিখ 

ও পদমব 

চাকুমিকাল 

সয়তাষযনক 

মকনা? 

জ্ ৌযদািী/ 

মবভাগী  

িািলা িয় য়ে 

মকনা? 

চাকুরি 

স্থায়ীকিণ 

হয়য়য়ে রক 

না? 

িতব্য 

পরীক্ষার নাম 
মবভাগ/  

শ্রেিী 

পানির 

সন 

০১ 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

শ্যািনগি সিকামি িহসীন মর্মে কয়লয, সাতক্ষীিা  

যন্ম তামিখ: ০২/১১/১৯৭৩ 

এিএলএসএস 

139.  139 যনাব জ্িাোঃ জ্দয়লা াি জ্হায়সন 

অম স সহা ক 

সিকামি বীিয়েষ্ঠ নূি জ্িাহাম্মদ মর্মে কয়লয, িাি মা,  য়িাি 

যন্ম তামিখ: ২০/০৭/১৯৮০ 

৮ি জ্েণী   আত্মীকৃত জ্বসিকামি: ১৮/০১/১৯৯৬ 

সিকামি: ১৪/০৫/২০১৩ 

এিএলএসএস 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

140.  140 যনাব জ্িাোঃ জ্িানা য়েি খান 

রনিািত্তা প্রহিী 

জ্িখ হামসনা সিকামি বামলকা উচ্চ মবদ্যাল  ও কয়লয, জ্গাপালগঞ্জ। 

যন্ম তামিখ: 06/08/1975 

8  নেরণ   আত্নীকৃত জ্বসিকামি: 24/04/1996 

সিকামি: 14/05/2013 

ননি প্রহিী 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

141.  141 যনাব জ্িখ জ্িাোঃ জ্িাহি আলী  

মনিাপত্তা প্রহিী 

সিকামি বমিয়েষ্ঠ নুল জ্িাহাম্মদ মর্মে কয়লয,  য়িাি। 

যন্ম তামিখ: ০৪/০৫/১৯৬৩ 

৮ি জ্েমণ   আত্মীকৃত জ্বসিকামি: 01/04/1999 

সিকামি: ১৪/০৫/২০১৩ 

ননি প্রহিী 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

142.  142 জনাব ন খ িরবউে ইসো  

 ােী 

সিকারি বঙ্গবন্ধু কয়েজ, খুেনা 

জন্ম ত্ারিখ: 02/01/1979 

8  নেরণ   আত্নীকৃত্ নবসিকারি: 10/07/1999 

সিকারি: 14/05/2013 

 ােী 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

143.  143 যনাব জ্িাোঃ আব্দুি িমিদ 

অম স সহা ক 

সিকামি বীিয়েষ্ঠ নূি জ্িাহাম্মদ মর্মে কয়লয, িাি মা,  য়িাি 

যন্ম তামিখ: ১৫/১০/১৯৬৯ 

৮ি জ্েণী   আত্মীকৃত জ্বসিকামি: ০৮/০৮/২০০০ 

সিকামি: ১৪/০৫/২০১৩ 

এিএলএসএস 

 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

144.  144 যনাব আিমযনা খাতুন 

অম স সহা ক 

সিকামি বীিয়েষ্ঠ নূি জ্িাহাম্মদ মর্মে কয়লয, িাি মা,  য়িাি 

যন্ম তামিখ: ০১/০৩/১৯৮৫ 

৮ি জ্েণী 

 

  আত্মীকৃত জ্বসিকামি: ২৮/১০/২০০৩ 

সিকামি: ১৪/০৫/২০১৩ 

এিএলএসএস 

 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

145.  145 জনাব ন াোঃ আব্দুস সাত্তাি 

 ােী 

সিকারি বীিয়েষ্ঠ নূি ন াহাম্মদ রর্রগ্র কয়েজ,  য় াি 

জন্ম ত্ারিখ: 17/04/1975 

8  নেরণ   আত্নীকৃত্ নবসিকারি: 01/11/2003 

সিকারি: 14/05/2013 

 ােী 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

146.  146 যনাব জ্িাোোঃ জ্িামযনা খাতুন 

অম স সহা ক 

সিকামি বীিয়েষ্ঠ নূি জ্িাহাম্মদ মর্মে কয়লয, িাি মা,  য়িাি 

যন্ম তামিখ: ১৫/০৫/১৯৮৩ 

৮ি জ্েণী 

 

  আত্মীকৃত 

   

জ্বসিকামি: ০১/১১/২০০৩ 

সিকামি: ১৪/০৫/২০১৩ 

এিএলএসএস 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

147.  147 যনাব কাযী জ্িাোঃ িমকদুি িহিান 

অম স সহা ক 

সিকামি নগিকািা িহামবদ্যাল ,  মিদপুি 

৮ি জ্েণী 

 

  আত্মীকৃত জ্বসিকামি: ০৬/০৯/১৯৯২ 

সিকামি: ১১/১০/২০১৩ 

এিএলএসএস 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 
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ক্রমিক নং জ্যেষ্ঠতা 

ক্রি 

নাি, পদবী, কি মস্থল ও যন্ম তামিখ মিক্ষাগত জ্ াগ্যতা মনয় ায়গি ধিন 

সিাসমি/ 

আত্মীকৃত/ 

প্রকল্প 

১ি জ্ াগদায়নি তামিখ 

ও পদমব 

চাকুমিকাল 

সয়তাষযনক 

মকনা? 

জ্ ৌযদািী/ 

মবভাগী  

িািলা িয় য়ে 

মকনা? 

চাকুরি 

স্থায়ীকিণ 

হয়য়য়ে রক 

না? 

িতব্য 

পরীক্ষার নাম 
মবভাগ/  

শ্রেিী 

পানির 

সন 

০১ 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

যন্ম তামিখ: ১৫/০৪/১৯৭১ 

148.  148 যনাব জ্িাোঃ যামহদ জ্হায়সন 

অম স সহা ক 

সিকামি নগিকািা িহামবদ্যাল ,  মিদপুি 

যন্ম তামিখ : ১৫/০৫/১৯৭২ 

৮ি জ্েণী 

 

  আত্মীকৃত জ্বসিকামি: ০৬/০৯/১৯৯২ 

সিকামি: ১১/১০/২০১৩ 

এিএলএসএস 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

149.  149 যনাব জ্িাহাম্মদ আলী 

মনিাপত্তা প্রহিী  

উচ্চ িাধ্যমিক মিক্ষক প্রমিক্ষণ ইনমিটিউট, খুলনা। 

যন্ম তামিখ: ১৫/১২/১৯৭২ 

9  নেরণ   প্রকল্প 

রনয়র ত্কিয়ণি 

আয়দ  জারি: 

16/09/2014 

প্রকল্প: ৩০/১২/১৯৯৫ 

িাযস্ব: 01/07/1999 

গার্ ম 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

150.  150 যনাব জ্িা: যামহদুল ইসলাি 

জ্টমবল ব  

উচ্চ িাধ্যমিক মিক্ষক প্রমিক্ষণ ইনমিটিউট, খুলনা। 

যন্ম তামিখ: 15/03/1978 

৮ি জ্েমণ 

 

- - প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

16/09/2014 

প্রকল্প: ০১/১২/১৯৯৮ 

িাযস্ব: 01/07/1999 

জ্টমবল ব  

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে 

 

151.  151 যনাব ন খ ন াোঃ কা াে নহায়সন  

রনিািত্তা প্রহিী 

উিয়জো  াধ্যর ক র ক্ষা অরিস, নসানাইমুড়ী, ননায়াখােী । 

যন্ম তামিখ: ০২/০৩/১৯৮২ 

8  নেরণ 

 

 

 

 

 

 প্রকল্প 

মন মিতকিণ 

আয়দি যামি: 

16/09/2014 

প্রকল্প: ১৯/০৫/২০০৩ 

িাযস্ব: 01/07/2008 

গার্ ণ 

হোঁ জ্নই স্থা ীকিণ 

কমপ আয়ে  

 

 


