
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চমশক্ষা অমিেপ্তর  

বাাংলাদেশ,ঢাকা 

 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর ও অমিেপ্তরািীন মবমিন্ন েপ্তর/মশক্ষা প্রমতষ্ঠাদন কম মরত কম মকতমা/কম মচারীদের পদোন্নমতর খসড়া জ্জেষ্ঠতা তামলকা: 

 

পদোন্নমতদ াগ্য পদের নাম:মসদেম এনামলে (দেড-5) 

মিডার পদের নাম: জ্প্রাোমার (দেড-6) এবাং কমিউটার অপাদরশন সুপারিাইজার (দেড-6) 

 

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

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
 

চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনয়মমতকরদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরদণর 

তামরখ 

(আদেদশর কমপ 

সহ) 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা? 

(প্রতেয়নপেসহ) 

মবিাগীয়/জ্িৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপেসহ) 

মিডার পে 

অজমদনর 

তামরখ/মনয়

মমতকরদণর 

তামরখ 

মতব্য 

পদের 

নাম 

জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরন 

১ ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 

01. জনাব মুহাম্মে জামমলুর রহমান 

জ্প্রাোমার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তারিখ: 2১-07-1965 

 

এস এসমস-১ম- ১৯83 

এইচ.এস.মস-২য়-1986 

স্নাতক-২য়-1989 

স্নাতদকাত্তর-২য়-1990 

জ্প্রাোমার 

 

04-04-

2000 

প্রকল্প জ্প্রাোমার 

01-07-01 

05-04-2007 হোঁ হোঁ জ্নই 05-04-

2007 

 

02 জনাব জ্মা: জ্িরদেৌস ওয়ামহে 

কমিউটার অপাদরশন 

সুপারিাইজার 

সরকামর টিচাস ম জ্েমনাং কদলজ, 

রাজশাহী 

জন্ম তারিখ: 16-04-1968 

 

 

 

এস.এসমস-১ম- 1983 

এইচ.এস.মস-১ম-1986 

স্নাতক-৩য়-1990 

স্নাতককাত্তি-২য়-1992 

মব.এড-1ম-2011 

এমএড-2.76-2016 

এলএলরি-৩য়-2008 

জ্টকমন-

কোল 

অমিসার 

 

08-07-

2001 

প্রকল্প 

 

কমিউটার 

অপাদরশন 

সুপারিাইজার  

01-01-২006 

12-04-2017 হোঁ হোঁ জ্নই 12-04-

2017 

 



 

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

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
 

চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনয়মমতকরদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরদণর 

তামরখ 

(আদেদশর কমপ 

সহ) 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা? 

(প্রতেয়নপেসহ) 

মবিাগীয়/জ্িৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপেসহ) 

মিডার পে 

অজমদনর 

তামরখ/মনয়

মমতকরদণর 

তামরখ 

মতব্য 

পদের 

নাম 

জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরন 

১ ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 

03 জনাি মমা: আরিদুি িহমান 

কমিউটার অপাদরশন 

সুপারিাইজার 

সরকামর টিচাস ম জ্েমনাং কদলজ, 

কুরমল্লা, সংযুক্ত: সরকামর টিচাস ম 

জ্েমনাং কদলজ, ঢাকা 

জন্ম তারিখ: 02-02-1972 

এস.এসমস-1ম- 1986 

এইচ.এসরস-2য়-1988 

স্নাতক-3য়-1991 

স্নাতককাত্তি-2য়-199২ 

রডকলামা ইন করি: সাকয়ন্স এন্ড 

এরলককশন-2.59-2004 

জ্টকমন-

কোল 

অমিসার 

 

08-07-

2001 

প্রকল্প 

 

কমিউটার 

অপাদরশন 

সুপারিা 

ইজার 

01-01-2006 

12-04-2017 হোঁ হোঁ জ্নই 12-04-

2017 

2018,২০১৯, ২০২০,২০২১ 

সাকলি এরসআি মনই। 

04 জনাব জ্মাহা: ওয়ামজর জ্হাদসন 

কমিউটার অপাদরশন 

সুপারিাইজার 

সরকামর টিচাস ম জ্েমনাং কদলজ, 

 দশার 

জন্ম তারিখ: 22-06-1967 

এস.এস.মস-2য়- 1983 

এইচ.এস.মস-২য়-1986 

স্নাতক-2য়-1989 

স্নাতককাত্তি-3য়-1991 

রড. ইনএনআইআইটি-01 

মব.এড-1ম-2012 

জ্টকমন-

কোল 

অমিসার 

 

15-11-

2001 

প্রকল্প 

 

কমিউটার 

অপাদরশন 

সুপারিাইজার 

01-01-2006 

12-04-2017 হোঁ হোঁ জ্নই 12-04-

2017 

 

05 জনাব জ্মা: রুহুল আমীন 

কমিউটার অপাদরশন 

সুপারিাইজার 

সরকামর টিচাস ম জ্েমনাং কদলজ, 

ময়মনমসাংহ 

জন্ম তারিখ: 12-07-1977 

এস.এস.মস-1ম- 1992 

মড.ইন.ক-১ম-1995 

মবএসএস-৩য়-2000 

স্নাতককাত্তি -2য়-2002 

 

জ্টকমন-

কোল 

অমিসার 

 

15-11-

2001 

প্রকল্প কমিউটার 

অপাদরশন সুপার 

িাইজার 

01-01-2006 

12-04-2017 হোঁ হোঁ জ্নই 12-04-

2017 

 

06 জনাব জ্মা: মাঈনুল হক 

কমিউটার অপাদরশন 

সুপারিাইজার 

সরকামর টিচাস ম জ্েমনাং কদলজ, 

খুলনা 

জন্ম তারিখ: 01-10-1976 

এস.এসমস-১ম- 1991 

এইচ.এস.মস-২য়-1993 

মড.ইন.ক-১ম-1997 

মব.এস এস-2য়-1998 

মাোস ম-2য়-2005 

এম.এড-2.57-2014 

জ্টকমন-

কোল 

অমিসার 

 

15-01-

2002 

প্রকল্প কমিউটার 

অপাদরশন 

সুপারিাইজার 

01/01/2006 

12-04-2017 হোঁ হোঁ জ্নই 12-04-

2017 

২০২১ সাকলি এরসআি মনই 



 

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

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
 

চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনয়মমতকরদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরদণর 

তামরখ 

(আদেদশর কমপ 

সহ) 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা? 

(প্রতেয়নপেসহ) 

মবিাগীয়/জ্িৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপেসহ) 

মিডার পে 

অজমদনর 

তামরখ/মনয়

মমতকরদণর 

তামরখ 

মতব্য 

পদের 

নাম 

জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরন 

১ ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 

07 জনাব সাদলহা খন্দকার 

কমিউটার অপাদরশন 

সুপারিাইজার 

সরকামর টিচাস ম জ্েমনাং কদলজ, 

ঢাকা 

জন্ম তারিখ: 06-06-1966 

এস.এসমস-2য়- 1982 

মড.ইন.ইদলক.ই-১ম-1993 

স্নাতক-২য়-2001 

স্নাতককাত্তি-2য়-2004 

মব.এড-1ম-2010 

এম.এড-3.53-2016 

রিরজরড ইন করিটাি সাইন্স-

3.58-2009 

রিরজরড ইন িাকস সানাল 

মমকনজকমন্ট-3.50-2006 

রিরজরড ইন রিজস মমকনজকমন্ট-

2.58-2003 

রডকলামা ইন মটকরনকযাল 

এডুককশন-১ম -2002 

রডকলামা ইন সাইরন্টরিক 

ইনস্ট্রুকমকন্টশন-রি-1999 

এমরিল-১ম-2011 

জ্টকমন-

কোল 

অমিসার 

 

01-10-

2003 

প্রকল্প 

 

কমিউটার 

অপাদরশন 

সুপারিাইজার 

01-01-2006 

12-04-2017 হোঁ হোঁ জ্নই 12-04-

2017 

মুল এরনআি মনই। 

08 জনাব জ্মা: আকতারুজ্জামান 

জ্প্রাোমার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা 

ময়মনমসাংহ অঞ্চল, ময়মনমসাংহ 

জন্ম তারিখ: 31-12-1979 

এস এসমস-১ম- ১৯94 

এইচ.এস.মস-1ম-1996 

মব.এস.মস-1ম-2001 

 

জ্প্রাোমার 

 

28-০6-

2006 

প্রকল্প জ্প্রাোমার 

01-07-07 

- - হোঁ জ্নই - মনয়মমতকরদণর কমপ, 

স্থায়ীকরদনর আদেদশর কমপ, 

এমসআর মনই। 

মবজ্ঞমপ্ত অনু ায়ী ০৩ জ্সট 

কাগজপে প্রদয়াজন।  

09 জনাব জ্মা: সাইফুল ইসলাম 

জ্প্রাোমার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা 

খুলনা অঞ্চল, খুলনা 

জন্ম তারিখ: 15-12-1971 

এস এসমস-১ম- ১৯86 

এইচ.এস.মস-2য়-1988 

মব.এস.মস-৩য়-1992 

এম.এস.মস-2য়-1993 

জ্প্রাোমার 

 

19-06-

2006 

প্রকল্প জ্প্রাোমার 

01-07-07 

- - হো জ্নই - মনয়মমতকরদণর কমপ, 

স্থায়ীকরদনর আদেদশর কমপ, 

এমসআর মনই। 

মবজ্ঞমপ্ত অনু ায়ী ০৩ জ্সট 

কাগজপে প্রদয়াজন।  



 

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

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা 
 

চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনয়মমতকরদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরদণর 

তামরখ 

(আদেদশর কমপ 

সহ) 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা? 

(প্রতেয়নপেসহ) 

মবিাগীয়/জ্িৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপেসহ) 

মিডার পে 

অজমদনর 

তামরখ/মনয়

মমতকরদণর 

তামরখ 

মতব্য 

পদের 

নাম 

জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরন 

১ ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 

10 জনাব জ্মা: হুমায়ুন কবীর 

জ্প্রাোমার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তারিখ: 03-11-1970 

এস এসমস-১ম- ১৯86 

এইচ.এস.মস-2য়-1989 

মব.এস.মস (ক.সাইন্স)-২য়-

1998 

এম.এস.মস -১ম-2005 

জ্প্রাোমার 

 

- 29-06-

2006 

জ্প্রাোমার 

01-07-07 

- - - - - মনয়মমতকরদণর কমপ, 

স্থায়ীকরদনর আদেদশর কমপ 

জ্নই।  

11 জনাব জ্মাহাম্মদ মজয়াউর রহমান 

জ্প্রাোমার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা 

কুমমল্লা অঞ্চল, কুমমল্লা 

জন্ম তারিখ: 01-07-1975 

এস এসমস- ১৯91 

এইচ.এস.মস--1993 

মব.এস.মস--1996 

এম.এস.মস-1998 

জ্প্রাোমার 

 

- 06-07-

2003 

জ্প্রাোমার 

01-07-2007 

হয় নাই হয় নাই হো জ্নই - এমসআর জ্নই। 

তথ্যেক ব্যমতত অন্য জ্কান 

কাগজপে সাংযুক্ত জ্নই। 

মবজ্ঞমপ্ত অনু ায়ী ০৩ জ্সট 

কাগজপে প্রদয়াজন। 

 

  



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্ত  

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর ও অমিেপ্তরিীন মবমিন্ন েপ্তর/মশক্ষা প্রমতষ্ঠাদন কম মরত কম মকতমা/কম মচারীদের পদোন্নমতর খসড়া জ্জেষ্ঠতা তামলকা: 

 

পদোন্নমতদ াগ্য পদের নাম: জ্প্রাোমার (দেড-6)/কমিউটার অপাদরশন সুপারিাইজার (দেড-6) 

মিডার পদের নাম: সহকারী জ্প্রাোমার (দেড-9) এবাং মসমনয়র কমিউটার অপাদরটর (দেড-9) 

 

ক্র. 

নাং 

কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল ও 

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত 

পদে 

জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনয়মমতকরদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরদণর 

তামরখ 

(আদেদশর 

কমপ 

সহ) 

চাকুমরকাল 

সদতাষজন

ক মকনা? 

(প্রতেয়নপে

সহ) 

মবিাগীয়/জ্িৌজ 

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপেসহ) 

মিডার পে 

অজমদনর তামরখ 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরন 

১ ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 

1 জনাব জ্মা: আিোর উমিন মজুমোর 

মসমনয়র কমিউটার অপাদরটর 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তারিখ: 01-08-197‘1 

এস.এসমস-২য়- 1988 

এইচ.এস.মস-৩য়-1 990                                          

স্নাতক-৩য়-1992 

স্নাতদকাত্তর-3.24-2010 

 

মসমনয়র 

কমিউটার 

অপাদরটর 

 

30-11-

1995 

 মসমনয়র 

কমিউটার 

অপাদরটর 

01-07-2001 

05-04-2007 হোঁ হোঁ জ্নই 05-04-2007  

2 জনাব জ্মা: মুখদলছুর রহমান 

তালুকোর 

মসমনয়র কমিউটার অপাদরটর 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তারিখ: 30-11-1968 

এস.এসমস-২য়- 1985 

এইচ.এস.মস-২য়-1987 

মব.এ-২য়-1993 

এম.এ-২য়-1999 

 

মসমনয়র 

কমিউটার 

অপাদরটর 

 

29-02-

1996 

 মসমনয়র 

কমিউটার 

অপাদরটর 

01-07-2001 

05-04-2007 হোঁ হোঁ জ্নই 05-04-2007 ২০২১ সাদলর এমসআর জ্নই 

03 জনাব জ্মা: রমিকুল ইসলাম 

তালুকোর 

সহকারী জ্প্রাোমার 

প্রিানমন্ত্রীর মশক্ষা সহায়তা োে, ঢাকা 

(দপ্রষদণ) 

জন্ম তারিখ: 13-10-1966 

এস এসমস-২য়- ১৯81 

এইচ.এস.মস-১ম-1986 

স্নাতক-৩য়-1990 

স্নাতককাত্তি-২য়-1993 

রডকলামা ইন করিউটাি 

সাকয়ন্স-1997 

সহকারী 

জ্প্রাোমার 

 

19-07-

2000 

প্রকল্প 

 

সহকারী 

জ্প্রাোমার 

01-07-2001 

05-04-2007 হোঁ হোঁ জ্নই 05-04-2007 2018,2019 সাকলি 

এরসআি মনই 



 

ক্র. 

নাং 

কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল ও 

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত 

পদে 

জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনয়মমতকরদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরদণর 

তামরখ 

(আদেদশর 

কমপ 

সহ) 

চাকুমরকাল 

সদতাষজন

ক মকনা? 

(প্রতেয়নপে

সহ) 

মবিাগীয়/জ্িৌজ 

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপেসহ) 

মিডার পে 

অজমদনর তামরখ 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরন 

১ ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 

04 জনাব জ্মা: শামমম আল-মামুন 

সহকারী জ্প্রাোমার 

উচ্চ মাধ্যমমক মশক্ষক প্রমশক্ষণ 

ইনমেটিউট, ময়মনমসাংহ 

জন্ম তারিখ: 15-08-1969 

এস এসমস-১ম- ১৯84 

এইচ.এস.মস-২য়-1986 

স্নাতক-২য়-1988 

স্নাতদকাত্তর-২য়-1991 

মড. ক. সাদয়ন্স-2.83-2001 

মিাস্ট গ্রাজুকয়ট রডকলামা ইন 

আইরসটি-3.00-2006 

মব.এড-2য়-2011 

সহকারী 

জ্প্রাোমার 

 

25-11-

1998 

প্রকল্প 

 

সহকারী 

জ্প্রাোমার 

01-07-1999 

05-04-2010 হোঁ হোঁ জ্নই 05-04-2010  

05 জনাব জ্মা: ওয়ামল উল্লাহ ভূইয়া 

সহকারী জ্প্রাোমার 

উচ্চ মাধ্যমমক মশক্ষক প্রমশক্ষণ 

ইনমেটিউট, রাজশাহী 

জন্ম তারিখ: 01-01-1970 

এস এসমস-১ম- ১৯85 

এইচ.এস.মস-২য়-1987 

স্নাতক-১ম-199০ 

স্নাতদকাত্তর-২য়-199১ 

মব.এড-2য়-1996 

সহকারী 

জ্প্রাোমার 

 

19-04-

1999 

প্রকল্প 

 

সহকারী 

জ্প্রাোমার 

01-07-1999 

05-04-2010 হোঁ হোঁ জ্নই 05-04-2010   

06 জনাব মচত্ত হালোর 

সহকারী জ্প্রাোমার 

উচ্চ মাধ্যমমক মশক্ষক প্রমশক্ষণ 

ইনমেটিউট, বমরশাল 

জন্ম তারিখ: 24-04-1972 

এস এসমস-২য়- ১৯87 

এইচ.এস.মস-২য়-1989 

মব.এস.মস-২য়-1992 

এম.এস.মস-২য়-1993 

রিএড-3.65-2010 

সহকারী 

জ্প্রাোমার 

 

04-11-

2001 

প্রকল্প 

 

সহকারী 

জ্প্রাোমার 

01-07-2007 

- - হোঁ জ্নই - 2017 হদত 2020 সাদলর 

মূল এমসআর, ও 

স্থায়ীকরদণর আদেদশর 

কমপ জ্নই। 

07 জনাব জ্মা: নামজব-উে-জ্েৌলা 

সহকারী জ্প্রাোমার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তারিখ: 01-06-1975 

োমখল-3য়- ১৯90 

এইচএসমস-১ম-1992 

স্নাতক-২য়-1995 

স্নাতদকাত্তর--1996 

সহকারী 

জ্প্রাোমার 

 

01-08-

2007 

প্রকল্প 

 

সহকারী 

জ্প্রাোমার 

01-07-2014 

- - - - - মনয়মমতকরণ আদেশ, 

স্থায়ীকরণ, সদতাষজনক 

প্রতেয়ন ও মামলা সাংক্রাত 

প্রতেয়ন জ্নই। 

 

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্ত  

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর ও অমিেপ্তরিীন মবমিন্ন েপ্তর/মশক্ষা প্রমতষ্ঠাদন কম মরত কম মচারীদের পদোন্নমতর খসড়া জ্জেষ্ঠতা তামলকা: 

 

পদোন্নমতদ াগ্য পদের নাম: সহকারী জ্প্রাোমার (দেড-9)/ মসমনয়র কমিউটার অপাদরটর (দেড-9) 

পদের নাম: কমিউটার অপাদরটর 

 

ক্র. 

নাং 

কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল 

ও জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত 

পদে 

জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনয়মমতকরদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরদণ

র তামরখ 

(আদেদশর 

কমপ 

সহ) 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে

সহ) 

মবিাগীয়/জ্িৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপেসহ) 

মিডার পে 

অজমদনর তামরখ 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরন 

১ ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 

1 জনাব জ্মাহা: এরিান আলী 

কমিউটার অপাদরটর 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা 

অমিেপ্তর বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তারিখ: 21-11-1968 

 

এস.এসমস-২য়- 1986 

এইচ.এস.মস-3য়-1989 

স্নাতক-3য়-1992 

 

কমিউটার 

অপাদরটর 

 

30-11-

1995 

 কমিউটার 

অপাদরটর 

01-07-2001 

09-01-2007 হোঁ হোঁ জ্নই 09-01-2007  

2 জনাব মবকাশ মুৎসুিী 

কমিউটার অপাদরটর 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা 

অমিেপ্তর বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তারিখ: 12-06-1974  

 

এস.এসমস-২য়- 1990 

এইচ.এস.মস-3য়-1992 

স্নাতক-3য়-1994 

 

কমিউটার 

অপাদরটর 

 

04-12-

1995 

 কমিউটার 

অপাদরটর 

01-07-2001 

09-01-2007 হোঁ হোঁ জ্নই 09-01-2007  

3 জনাব জ্গালাম জ্মাস্তিা 

কমিউটার অপাদরটর 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা 

অমিেপ্তর বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তারিখ: 10-04-1968 

 

এস.এসমস-২য়- 1983 

এইচ.এস.মস-1ম-1985 

স্নাতদকাত্তর-3য়-1992 

জ্োোমমাং মস++-2016 

 

কমিউটার 

অপাদরটর 

 

05-12-

1995 

 কমিউটার 

অপাদরটর 

01-07-2001 

09-01-2007 হোঁ হোঁ জ্নই 09-01-2007  



 

ক্র. 

নাং 

কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল 

ও জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত 

পদে 

জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনয়মমতকরদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরদণ

র তামরখ 

(আদেদশর 

কমপ 

সহ) 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে

সহ) 

মবিাগীয়/জ্িৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপেসহ) 

মিডার পে 

অজমদনর তামরখ 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরন 

১ ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 

4 জনাব জ্মা: মাহবুবুর রহমান 

কমিউটার অপাদরটর 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা 

অমিেপ্তর বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তারিখ: 01-05-1970 

এস.এসমস-২য়- 1985 

এইচ.এস.মস-2য়-1987 

স্নাতক-২য়-1990  

স্নাতদকাত্তর-2য়-1999 

রডকলামা-(Higher Diploma 

in Computer Science & 

Programing)- এ+-2001 

কমিউটার 

অপাদরটর 

 

05-12-

1995 

 কমিউটার 

অপাদরটর 

01-07-2001 

09-01-2007 হোঁ হোঁ জ্নই 09-01-2007  

5 জনাব মমজবা জ্হাদসন খাঁ 

কমিউটার অপাদরটর 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা 

অমিেপ্তর বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তারিখ: 01-12-1970 

এস.এসমস-২য়- 1986 

এইচ.এস.মস-2য়-1988 

মবএসএস-৩য়-1990 

 

কমিউটার 

অপাদরটর 

 

05-12-

1995 

 কমিউটার 

অপাদরটর 

01-07-2001 

09-01-2007 হোঁ হোঁ জ্নই 09-01-2007  

6 জনাব জ্মাহা: জ্সমলম জ্রজা 

কমিউটার অপাদরটর 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা 

অমিেপ্তর বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তারিখ: 03-01-1971 

এস.এসমস-২য়- 1987 

এইচ.এস.মস-কিাট-89 

মবএসএস-2.84-2010 

জ্োোমমাং মস++-2016 

 

কমিউটার 

অপাদরটর 

 

06-12-

1995 

 কমিউটার 

অপাদরটর 

01-07-2001 

09-01-2007 হোঁ হোঁ জ্নই 09-01-2007  

7 জনাব আমবো সুলতানা 

কমিউটার অপাদরটর 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা 

অমিেপ্তর বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তারিখ: 11-01-1973 

এস.এসমস-3য়- 1989 

এইচ.এস.মস-৩য়-1992 

মবএসএস-3য়-1994 

মাোস ম-2য়-2002 

 

কমিউটার 

অপাদরটর 

 

12-06-

2001 

 কমিউটার 

অপাদরটর 

01-07-2007 

18-12-2016 হোঁ হোঁ জ্নই 18-12-2016 রিডাি িকদ চাকুরিি 

অরিজ্ঞতা পূন স হয়রন 

8 জনাব জ্মা: ইদহদতশামুল হক 

কমিউটার অপাদরটর 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা 

অমিেপ্তর বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তারিখ: 01-03-1973 

োমখল-২য়- 1987 

আমলম-2য়-1989 

িাম ল-৩য়-1991 

কামমল-2য়-1993 

 

কমিউটার 

অপাদরটর 

 

12-06-

2001 

 কমিউটার 

অপাদরটর 

01-07-2007 

18-12-2016 হোঁ হোঁ জ্নই 18-12-2016 রিডাি িকদ চাকুরিি 

অরিজ্ঞতা পূন স হয়রন 

2020 সাকলি এরসআি এ 

প্ররতস্বাক্ষিকািী কম সকতসা 



 

ক্র. 

নাং 

কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল 

ও জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত 

পদে 

জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনয়মমতকরদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরদণ

র তামরখ 

(আদেদশর 

কমপ 

সহ) 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে

সহ) 

মবিাগীয়/জ্িৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপেসহ) 

মিডার পে 

অজমদনর তামরখ 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরন 

১ ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 

9 জনাব জ্মাহাম্মে আবু জ্সমলম 

কমিউটার অপাদরটর 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা 

অমিেপ্তর বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তারিখ: 01-0৮-1977 

এস.এসমস-২য়- 1993 

এইচ.এস.মস-2য়-1995 

মবএসএস-২য়-1998 

 

কমিউটার 

অপাদরটর 

 

17-06-

2001 

 কমিউটার 

অপাদরটর 

01-07-2007 

18-12-2016 হোঁ হোঁ জ্নই 18-12-2016 রিডাি িকদ চাকুরিি 

অরিজ্ঞতা পূন স হয়রন 

10 জনাব জ্মাহাম্মে শাহজাহান 

কমিউটার অপাদরটর 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা 

অমিেপ্তর বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তারিখ: 02-01-1977 

এস.এসমস-২য়- 1993 

এইচ.এস.মস-2য়-1995 

মবএ-২য়-1997 

মাোস ম-3.55-2008 

 

কমিউটার 

অপাদরটর 

 

21-06-

2001 

 কমিউটার 

অপাদরটর 

01-07-2007 

18-12-2016 হোঁ হোঁ জ্নই 18-12-2016 রিডাি িকদ চাকুরিি 

অরিজ্ঞতা পূন স হয়রন 

11 জনাব মমা: মশবলী জ্মাল্লা 

কমিউটার অপাদরটর 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা 

অমিেপ্তর বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তারিখ: 25-03-1975 

োমখল-২য়- ১৯90 

আমলম-২য়-1992 

মব.এ-২য়-1996 

এম.এ-3.70-2008 

 

কমিউটার 

অপাদরটর 

 

01-04-

2002 

 কমিউটার 

অপাদরটর 

01-07-2007 

18-12-2016 হোঁ হোঁ জ্নই 18-12-2016 রিডাি িকদ চাকুরিি 

অরিজ্ঞতা পূন স হয়রন 

12 জনাব রুমম্মনা ইসলাম 

কমিউটার অপাদরটর 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা 

অমিেপ্তর বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তারিখ: 04-12-1978 

এস.এসমস-২য়- 1994 

মড.ই.ক.ইন:-2য়-1997 

মবএসএস-২য়-2000 

এম.এসএস-2য়-2004 

মব.এড-3.55-2019 

কমিউটার 

অপাদরটর 

 

14-07-

2003 

 কমিউটার 

অপাদরটর 

01-07-2007 

18-12-2016 হোঁ হোঁ জ্নই 18-12-2016 রিডাি িকদ চাকুরিি 

অরিজ্ঞতা পূন স হয়রন 

13 জনাব জ্মা: শাহ োউে জ্হাদসন 

কমিউটার অপাদরটর 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা 

অমিেপ্তর বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তারিখ: 15-09-1974 

এস.এসমস-১ম- 1992 

এইচ.এস.মস-3য়-1995 

মবএসএস-৩য়-1999 

এমমসএসএ-3.30-201৭ 

মব.এড-3.29-2017 

মডইনক.-2.76-2003 

 

কমিউটার 

অপাদরটর 

 

04-04-

2002 

 কমিউটার 

অপাদরটর 

01-07-2007 

18-12-2016 হোঁ হোঁ জ্নই 18-12-2016 রিডাি িকদ চাকুরিি 

অরিজ্ঞতা পূন স হয়রন 



 

ক্র. 

নাং 

কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল 

ও জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত 

পদে 

জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনয়মমতকরদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরদণ

র তামরখ 

(আদেদশর 

কমপ 

সহ) 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে

সহ) 

মবিাগীয়/জ্িৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপেসহ) 

মিডার পে 

অজমদনর তামরখ 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরন 

১ ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 

14 

 

 

 

জনাব জ্মা: জমহরুল আলম 

কমিউটার অপাদরটর 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা 

অমিেপ্তর বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তারিখ: 10-08-1973 

এস.এসমস-২য়- 1989 

এইচ.এস.মস-3য়-1991 

মবএসএস-২য়-1994 

মাোস ম-3য়-1997 

 

কমিউটার 

অপাদরটর 

 

01-08-

2007 

প্রকল্প কমিউটার 

অপাদরটর 

 

26-01-2021 - হোঁ জ্নই 26-01-2021 রিডাি িকদ চাকুরিি 

অরিজ্ঞতা পূন স হয়রন। 

আদবেন ও এবাং সনে োড়া 

জ্কান কাগজপে জ্নই। 

মবজ্ঞমপ্ত অনু ায়ী ০৩ জ্সট 

কাগজপে প্রদয়াজন। 

15 জনাব জ্মা: আবু জাির 

কমিউটার অপাদরটর 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা 

অমিেপ্তর বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তারিখ: 01-01-1987 

োমখল-3.67- 2001 

আমলম-2.92-2003 

িামজল-২য়-2005 

কামমল-1ম-2007 

স্নাতক-2য়-2009 

স্নাতদকাত্তর-2য়-2012 

কমিউটার 

অপাদরটর 

 

08-03-

2012 

প্রকল্প কমিউটার 

অপাদরটর 

01-07-2014 

26-01-2021 হোঁ হোঁ নাই 26-01-2021 রিডাি িকদ চাকুরিি 

অরিজ্ঞতা পূন স হয়রন। 

িাজস্ব খাকত পোয়দনর 

কমপ, িাজস্বখাকত 

জ্ াগোদনর কমপসহ দুই জ্সট 

কাগজপে প্রদয়াজন। 

 

  



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্ত  

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর ও অমিেপ্তরিীন মবমিন্ন েপ্তর/মশক্ষা প্রমতষ্ঠাদন কম মরত কম মচারীদের পদোন্নমতর খসড়া জ্জেষ্ঠতা তামলকা: 

পদোন্নমতদ াগ্য পদের নাম: সহকারী জ্প্রাোমার (দেড-9) 

পদের নাম: ডাটা এমি অপাদরটর 

 

ক্র. 

নাং 

কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল 

ও জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনয়মমতকরদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরদণর 

তামরখ 

(আদেদশর 

কমপ 

সহ) 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসহ) 

মবিাগীয়/জ্িৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপেসহ) 

মিডার পে 

অজমদনর 

তামরখ 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 

1 জনাব পারিীন আক্তার 

ডাটা এমি অপাদরটর 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা 

অমিেপ্তর বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তারিখ: 22-08-1976 

এস.এসমস-3য়- 1993 

এইচ.এস.মস-২য়-1997 

স্নাতক-2.73-2018 

 

ডাটা এমি 

অপাদরটর 

 

18-01-

2000 

প্রকল্প 

 

ডাটা এমি 

অপাদরটর 

01-07-2000 

25-01-2006 হোঁ হোঁ জ্নই 25-01-

2006 

 

2 জনাব জ্মা: হুমায়ুন কবীর 

ডাটা এমি অপাদরটর 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা 

অমিেপ্তর বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তারিখ: 01-01-1973 

এস.এসমস-২য়- 1988 

এইচ.এস.মস-কিা-1990 

স্নাতক-সম্পূরক-1992 

 

টাইমপে 

কাম ক্লাক 

 

11-11-

1996 

প্রকল্প ডাটা এমি 

অপাদরটর 

01-07-2001 

09-01-2007 হোঁ হোঁ জ্নই 09-01-

2007 

 

3 জনাব জ্েৌলত আহদমে 

ডাটা এমি অপাদরটর 

উচ্চ মাধ্যমমক মশক্ষক প্রমশক্ষণ 

ইনমেটিউট, কুমমল্লা 

জন্ম তারিখ: 01-04-1973 

এস.এসমস-২য়- ১৯88 

এইচ.এস.মস-3য়-1991 

মব.এস-2য়-1997 

 

ডাটা এমি 

অপাদরটর 

 

28-12-

1995 

প্রকল্প ডাটা এমি 

অপাদরটর 

01-07-1999 

10-03-2008 হোঁ হোঁ জ্নই 10-03-

2008 

রিডাি িকদ চাকুরিি অরিজ্ঞতা 

পূন স হয়রন। 

 

4 জনাব মাদলা চন্দ্র জ্েবনাথ 

ডাটা এমি অপাদরটর 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা চেোম 

অঞ্চল, চেোম 

জন্ম তারিখ: 30-05-1980 

এস.এসমস-১ম- ১৯98 

এইচ.এস.মস-1ম-2000 

মব.এম-3য়-2003 

আইমসটি-মব+-2008 

 

ডাটা এমি 

অপাদরটর 

 

31-08-

2006 

প্রকল্প ডাটা এমি 

অপাদরটর 

01-07-2007 

18-12-2016 হোঁ হোঁ জ্নই 18-12-

2016 

রিডাি িকদ চাকুরিি অরিজ্ঞতা 

পূন স হয়রন। 

 



 

ক্র. 

নাং 

কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল 

ও জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনয়মমতকরদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরদণর 

তামরখ 

(আদেদশর 

কমপ 

সহ) 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসহ) 

মবিাগীয়/জ্িৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপেসহ) 

মিডার পে 

অজমদনর 

তামরখ 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 

5 জনাব জ্মাহা: আল আমীন 

ডাটা এমি অপাদরটর 

জ্জলা মশক্ষা অমিস, জ্মদহরপুর 

জন্ম তারিখ: 01-02-1976 

এস.এসমস-১ম- ১৯91 

এইচ.এস.মস-১ম-1993 

মব.এসএস-২য়-1995 

এম.এস.মস-৩য়-1997 

এমআইমসটি-3.42-2017 

ডাটা এমি 

অপাদরটর 

20-08-

2005 

প্রকল্প ডাটা এমি 

অপাদরটর 

01-07-2007 

01-08-2018 হোঁ হোঁ জ্নই 01-08-

2018 

রিডাি িকদ চাকুরিি অরিজ্ঞতা 

পূন স হয়রন। 

 

6 জনাব আ.স.ম.বরকত উল্লাহ 

ডাটা এমি অপাদরটর 

জ্জলা মশক্ষা অমিস, 

নীলিামারী 

জন্ম তারিখ: 06-01-1978 

এস.এসমস-২য়- ১৯94 

এইচ.এস.মস-২য়-1997 

মব.এস-৩য়-2001 

মপমজমড ইনএমআইমসটি-

2.42-2004 

স্নাতককাত্তি-3.52-2008 

ডাটা এমি 

অপাদরটর 

02-03-

2006 

প্রকল্প ডাটা এমি 

অপাদরটর 

01-07-2007 

01-08-2018 হোঁ হোঁ জ্নই 01-08-

2018 

রিডাি িকদ চাকুরিি অরিজ্ঞতা 

পূন স হয়রন। 

 

7 জনাব জ্মা: জামাল জ্হাদসন 

ডাটা এমি অপাদরটর 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা 

অমিেপ্তর বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তারিখ: 31-12-1979 

এস.এসমস-১ম- 1996 

এইচ.এস.মস-২য়-1999 

মবএসএস-2.68-2013 

মড. ইন. কমম: এ-2000 

 

ডাটা এমি 

অপাদরটর 

02-03-

2006 

প্রকল্প ডাটা এমি 

অপাদরটর 

01-07-2007 

01-08-2018 হোঁ   01-08-

2018 

রিডাি িকদ চাকুরিি অরিজ্ঞতা 

পূন স হয়রন। 2019 সাদলর 

এমসআর জ্নই। চাকুমর সতষজনক 

এবাং মামলা সাংক্রাত প্রতেয়নপে 

জ্নই 

8 জনাব জামকয়া সুলতানা 

ডাটা এমি অপাদরটর 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা 

অমিেপ্তর বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তারিখ: 13-10-1982 

এস.এসমস-১ম- 1999 

এইচ.এস.মস-২য়-2001 

মব.এসএস-৩য়-2005 

মড. ইন. কমম:  

ডাটা এমি 

অপাদরটর 

05-03-

2006 

প্রকল্প ডাটা এমি 

অপাদরটর 

01-07-2007 

01-08-2018 হোঁ হোঁ জ্নই 01-08-

2018 

রিডাি িকদ চাকুরিি অরিজ্ঞতা 

পূন স হয়রন। 

 

9 জনাব জ্মা: িরহাে জ্হাদসন 

ডাটা এমি অপাদরটর 

জ্জলা মশক্ষা অমিস, কুমিয়া 

জন্ম তারিখ: 24-10-1978 

এস.এসমস-১ম- ১৯94 

এইচ.এস.মস-২য়-1997 

মব.এসএস-২য়-1999 

মপমজমড ইনএমআইমসটি-

মব+-2010 

 

ডাটা এমি 

অপাদরটর 

 

০৬-০৩-

2006 

প্রকল্প 

 

ডাটা এমি 

অপাদরটর 

01-07-2007 

01-08-2018 হোঁ হোঁ জ্নই 01-08-

2018 

রিডাি িকদ চাকুরিি অরিজ্ঞতা 

পূন স হয়রন। 

 



 

ক্র. 

নাং 

কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল 

ও জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর তথ্য বতমমান পদের 

নাম ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনয়মমতকরদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ জ্ক্ষদে) 

স্থায়ীকরদণর 

তামরখ 

(আদেদশর 

কমপ 

সহ) 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা? 

(প্রতেয়ন 

পেসহ) 

মবিাগীয়/জ্িৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপেসহ) 

মিডার পে 

অজমদনর 

তামরখ 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরণ 

১ ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 

10 জনাব খমললুর রহমান 

ডাটা এমি অপাদরটর 

জ্জলা মশক্ষা অমিস, জামালপুর 

জন্ম তারিখ: 01-07-1984 

এস.এসমস-২য়- ১৯99 

এইচ.এস.মস-২য়-2001 

মব.অনাস ম-3য়-2006 

এম.এস.মস-২য়-2007 

ডাটা এমি 

অপাদরটর 

01-08-

2007 

প্রকল্প ডাটা এমি 

অপাদরটর 

01-07-2014 

26-01-2021 হোঁ হোঁ নাই 26-01-

2021 

রিডাি িকদ চাকুরিি অরিজ্ঞতা 

পূন স হয়রন। 

 

11 জনাব আিদরাজা ইয়াসমমন 

ডাটা এমি অপাদরটর 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা 

অমিেপ্তর বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তারিখ: 01-02-1978 

এস.এসমস-১ম- 1995 

এইচ.এস.মস-২য়-1997 

মব.এ-৩য়-2000 

 

ডাটা এমি 

অপাদরটর 

08-08-

2007 

প্রকল্প ডাটা এমি 

অপাদরটর 

01-07-2014 

26-01-2021 হোঁ হোঁ নাই 26-01-

2021 

রিডাি িকদ চাকুরিি অরিজ্ঞতা 

পূন স হয়রন। 

 

 

খসড়া জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রণয়নের জ্েনে লেননাক্ত পলরপে/লিলি অনুসরণ করা হনয়নে; 

 

 (1) উন্নয়ন প্রকল্প হইদত রাজস্ব বাদজদট স্থানাতমরত পদের পেিারীদের মনয়মমতকরণ ও জ্জেষ্ঠতা মনি মারণ মবমিমালা, 2005 এবাং 11/10/2010 তামরদখর স্পিীকরণ পমরপে অনুসরণ করা হদয়দে। 

 


