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বিষেঃ অর্ থিীবত  

ক্রবমক িং িাম, আইবি, িদিী, বিষে, জন্মতাবরখ, িতথমাি কম থস্থে বশক্ষাগত য াগ্যতা যিসরকাবর চাকবরলত 

বিলোগ ও য াগদালির 

তাবরখ 

সরকাবর চাকবরলত 

য াগদালির তাবরখ 

কলেজ 

জাতীেকরলণর 

তাবরখ 

ইলেকটিভ সাবভ থলসর সমেকাে মন্তব্য 

1.  জিাি িবরমে চন্দ্র কম থকার (১০৮৬২)  

প্রভাষক (অর্ থিীবত)  

জন্মতাবরখঃ ০৭/০৬/১৯৫৬ 

িরগুিা সরকাবর কলেজ, িরগুিা  

এস এস বস ১ম  ২৭/১১/১৯৮৪ 

 

০১/১২/১৯৮৪ 

১৬/১০/১৯৯৭ ০৯/০৪/১৯৯৭ ৬ িছর ২ মাস ৪ বদি   

এইচ এস বস ২ে  

বি এস এস (সম্মাি)  ৩ে  

এম এস এস  ২ে  

2.  জিাি বদেরুিা খািম (১০৯০৭)  

সেকারী অধ্যািক (অর্ থিীবত)  

জন্মতাবরখঃ ১৬৫/০৬/১৯৬১ 

 লশার সরকাবর মবেো কলেজ,  লশার।  

এসএসবস  ২ে ০৩/১০/১৯৮৯ ০১/০৩/১৯৯৯ ০৬/০৪/১৯৯৭ ৩ িছর ১১ মাস ১২ বদি   

এইচএসবস  ২ে 

স্নাতক (সম্মাি)  ২ে 

স্নাতলকাত্তর  ২ে 

3.  জিাি যমাঃ মােব্যি োসাি  

সেকারী অধ্যািক (অর্ থিীবত)  

জন্মতাবরখঃ ০১/০১/১৯৬৭  

সরকাবর আলশক মােমুদ কলেজ, জামােপুর।  

এস এস বস ২ে  ১২/০১/১৯৯৭  ২৮/০৫/২০০৩  ২৮/০৫/২০০৩ ৩ িছর ২ মাস ৮ বদি   

এইচ এস বস ২ে  

বি এস এস (সম্মাি)  ২ে  

এম এস এস  ২ে  

4.  জিাি নূলর িাজমা  

সেকারী অধ্যািক (অর্ থিীবত)  

জন্মতাবরখঃ ০১/০২/১৯৬৪ 

টংগী সরকাবর কলেজ, গাজীপুর।  

এসএসবস  ২ে ১২/০২/১৯৯০ ১৯/০৮/২০০১ 

কা থকর  

১৩/০৫/১৯৯৮ 

০৯/০৪/১৯৯৭ ৩ িছর ২৯ বদি   

এইচএসবস  ২ে 

স্নাতক (সম্মাি)  ২ে 

স্নাতলকাত্তর  ২ে 

5.  জিাি যমাঃ আবিছুর রেমাি (১২১৯৭)  

সেকারী অধ্যািক (অর্ থিীবত)  

জন্মতাবরখঃ ১০/০৩/১৯৬৬  

গাজীপুর সরকাবর মবেো কলেজ, গাজীপুর।  

এস এস বস ১ম  ১০/১১/১৯৯২ 

 

১৪/১১/১৯৯২ 

১৭/০৮/১৯৯৮ ০৮/০৪/১৯৯৭ ২ িছর ৪ মাস ১৩ বদি   

এইচ এস বস ২ে  

বি এস (সম্মাি)  ২ে  
এম এস এস  ২ে  

6.  জিাি যমাোঃ োসানুজ্জামাি (১২৪১০)  

সেকারী অধ্যািক (অর্ থিীবত)  

জন্মতাবরখঃ ২৬/০২/১৯৬১  

দশ থিা সরকাবর কলেজ, চুোিাঙ্গা।  

এস এস বস ২ে  ২২/১২/১৯৯২ ১২/০৮/১৯৯৮ ০৫/০৪/১৯৯৭ ২ িছর ১ মাস ২২ বদি   

এইচ এস বস ২ে  

বি এ (সম্মাি)  ২ে  

এম এ  ২ে  
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7.  জিাি যমাোম্মদ োবেজুর রেমাি (২১৯)  

সেকারী অধ্যািক (অর্ থিীবত)  

জন্মতাবরখঃ ০১/০৩/১৯৬৫  

বিলশষ ভারপ্রাপ্ত কম থকতথা, মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা অবিদপ্তর, 

ঢাকা।  

এস এস বস ২ে  20/11/1994 14/07/1998 12/04/1997 ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচ এস বস ২ে  

স্নাতক (সম্মাি)  ৩ে  
স্নাতলকাত্তর   ২ে 

 

বিষেঃ ইংলরবজ 

ক্রবমক িং িাম, আইবি, িদিী, বিষে, জন্মতাবরখ, িতথমাি কম থস্থে বশক্ষাগত য াগ্যতা যিসরকাবর চাকবরলত 

বিলোগ ও য াগদালির 

তাবরখ 

সরকাবর চাকবরলত 

য াগদালির তাবরখ 

কলেজ 

জাতীেকরলণর 

তাবরখ 

ইলেকটিভ সাবভ থলসর সমেকাে মন্তব্য 

8.  জিাি যমাঃ জবসম উবিি (১০৯৫২)  

সেকারী অধ্যািক (ইংলরবজ)  

জন্মতাবরখঃ ১৪/০৪/১৯৬০ 

বিলশষ ভারপ্রাপ্ত কম থকতথা 

মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা অবিদপ্তর, িাংোলদশ, ঢাকা।  

সংযুক্তঃ রাজশােী কলেজ, রাজশােী।  

 

এস এস বস ২ে ০১/০৮/১৯৮৬ ১৬/১০/১৯৯৭ ০৯/০৪/১৯৯৭ ৫ িছর ৪ মাস ৪ বদি   

এইচ এস বস ৩ে  

স্নাতক (সম্মাি)  ২ে  

এম এ (ইংলরবজ)   ২ে  

9.  জিাি এ যক এম আব্দুে ওোদুদ  

সেকারী অধ্যািক (ইংলরবজ)  

জন্মতাবরখঃ ০২/০১/১৯৬২ 

কারমাইলকে কলেজ, রংপুর।  

 

এসএসবস  ২ে 30/11/1988 22/12/1998 27/08/1997 ৪ িছর ৪ মাস ১৪ বদি   

এইচএসবস  ২ে 

বি এ (সম্মাি)  ২ে 

এম এ  ২ে 

10.  জিাি যমাোম্মদ আঃ িালতি বমো (১২১৬২) 

প্রভাষক (ইংলরবজ)  

জন্মতাবরখঃ ০৯/০৭/১৯৬৪  

গাজীপুর সরকাবর মবেো কলেজ, গাজীপুর।  

 

এস এস বস ৩ে  ২৪/০২/১৯৯৩ 

 

০১/০৩/১৯৯৩ 

১৭/০৮/১৯৯৮ ০৮/০৪/১৯৯৭ ২ িছর ১৯ বদি   

এইচ এস বস ২ে  

বি এ (সম্মাি)  ২ে  
এম এ  ২ে  

11.  জিাি যমাঃ োইজুর রেমাি (৬৫৬০)  

সেকারী অধ্যািক (ইংলরবজ)  

জন্মতাবরখঃ ০২/০১/১৯৬৭ 

সরকাবর নুরুিিাোর মবেো কলেজ, বিিাইদে।  

 

এস এস বস ১ম  ১০/০৮/১৯৯২ ২১/০৮/১৯৯৫ ১৯/০৯/১৯৯২ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচ এস বস ২ে 
বি এ (সম্মাি)  ২ে 
এম এ  ২ে 
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12.  জিাি যজব্যলেছা (১২১৬০)  

সেকারী অধ্যািক (ইংলরবজ)  

জন্মতাবরখঃ ০১/০১/১৯৬৭ 

বিলশষ ভারপ্রাপ্ত কম থকতথা 

মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা অবিদপ্তর, িাংোলদশ, ঢাকা।  

ইিবসটঃ গাজীপুর সরকাবর মবেো কলেজ, গাজীপুর।  

এস এস বস ১ম ০২/১০/১৯৯৩ 

 

০৯/১০/১৯৯৩ 

১৭/০৮/১৯৯৮ ০৮/০৪/১৯৯৭ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচ এস বস ১ম 

বি এ (সম্মাি)  ২ে  
এম এ  ২ে  

13.  জিাি আশীষ কুমার অবিকারী (১২১৯৯)  

সেকারী অধ্যািক (ইংলরবজ)  

জন্মতাবরখঃ ১২/১০/১৯৬৮ 

কুবিো সরকাবর মবেো কলেজ, কুবিো।  

 

এসএসবস  ১ম  ১৪/১১/১৯৯৫ ০১/০৩/১৯৯৯ ০৬/০৪/১৯৯৭ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচএসবস  ২ে  

বি এ (সম্মাি)  ৩ে  

এম এ  ২ে  

14.  জিাি যগাোম যমাস্তো (১২৩৩১)  

সেকারী অধ্যািক (ইংলরবজ)  

জন্মতাবরখঃ ০৯/০৭/১৯৬৭ 

সরকাবর িঙ্গিন্ধু কলেজ, যগািােগঞ্জ।  

 

এস এস বস ২ে ২৬/১০/১৯৯৬ 

 

২৬/১০/১৯৯৬ 

১৪/০৭/১৯৯৮ ১২/০৪/১৯৯৭ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচ এস বস ৩ে  

বি এ (সম্মাি)  ২ে  
এম এ  ২ে  

 

বিষেঃ ইসোলমর ইবতোস ও সংস্কৃবত 

ক্রবমক িং িাম, আইবি, িদিী, বিষে, জন্মতাবরখ, িতথমাি কম থস্থে বশক্ষাগত য াগ্যতা যিসরকাবর চাকবরলত 

বিলোগ ও য াগদালির 

তাবরখ 

সরকাবর চাকবরলত 

য াগদালির তাবরখ 

কলেজ 

জাতীেকরলণর 

তাবরখ 

ইলেকটিভ সাবভ থলসর সমেকাে মন্তব্য 

15.  জিাি যমাঃ মবিরুে ইসোম (১০৮৫৮)  

প্রভাষক (ইসোলমর ইবতোস ও সংস্কৃবত)  

জন্মতাবরখঃ ০৪/০২/১৯৫৯  

িরগুিা সরকাবর মবেো কলেজ, িরগুিা।  

 

এস এস বস ২ে ২৪/০৭/১৯৮৪ 

 

০১/০৮/১৯৮৪ 

১৬/১০/১৯৯৭ ০৯/০৪/১৯৯৭ ৬ িছর ৪ মাস ৪ বদি   

এইচ এস বস ৩ে  
বি এ (সম্মাি)  ২ে 
এম এ  ২ে 

16.  জিাি মালজদা খাতুি  

সেকারী অধ্যািক (ইসোলমর ইবতোস ও সংস্কৃবত)  

জন্মতাবরখঃ ০১/০১/১৯৬৩ 

বিলশষ ভারপ্রাপ্ত কম থকতথা 

মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা অবিদপ্তর, িাংোলদশ, ঢাকা।  

 

এস এস বস ৩ে ১৫/১০/১৯৮৮ ২২/১২/১৯৯৮ ২৭/০৮/১৯৯৭ ৪ িছর ৫ মাস ৬  বদি   

এইচ এস বস ৩ে 

বি এ (সম্মাি)  ২ে 

এম এ  ২ে 
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17.  জিাি সাোিারা যিগম (২০৬৬৩)  

প্রভাষক (ইসোলমর ইবতোস ও সংস্কৃবত)  

জন্মতাবরখঃ ০৩/০৬/১৯৫৭ 

সরকাবর জসমুবিি কাজী আব্দুে গবণ কলেজ, 

োেমবিরোট।  

এসএসবস  ৩ে ২৮/০৮/১৯৮৯ ২২/১২/১৯৯৮ ২৭/০৮/১৯৯৮ ৩ িছর ৬ মাস  

এইচএসবস  ২ে  

বি এস এস  

(সম্মাি)  

৩ে  

এম এ   ২ে 
18.  জিাি এ বকউ এম িাজমুচ্ছামাওোহ্ (১২১৫১)  

প্রভাষক (ইসোলমর ইবতোস ও সংস্কৃবত)  

জন্মতাবরখঃ ১৫/০৮/১৯৬৬  

গাজীপুর সরকাবর মবেো কলেজ, গাজীপুর।  

এস এস বস ২ে  ১০/১১/১৯৯২ 

 

১৪/১১/১৯৯২ 

১৭/০৮/১৯৯৮ ০৮/০৪/১৯৯৭ ২ িছর ২ মাস ১৫ বদি   

এইচ এস বস ২ে  
বি এ (সম্মাি)  ২ে  

এম এ ২ে  
19.  জিাি মমতাজ সুেতািা (১১০৩২)  

প্রভাষক (ইসোলমর ইবতোস ও সংস্কৃবত)  

জন্মতাবরখঃ ৩১/১০/১৯৫৭  

রাজশােী সরকাবর মবেো কলেজ, রাজশােী।  

এস এস বস ২ে ২২/১২/১৯৯২ ১২/০৮/১৯৯৮ ০৫/০৪/১৯৯৭ ০২ িছর ১ মাস ২১ বদি   

এইচ এস বস ৩ে  
বি এ (সম্মাি)  ৩ে  
এম এ  ২ে 

20.  জিাি যমাঃ ইকিাে কবির  

সেকারী অধ্যািক (ইসোলমর ইবতোস ও সংস্কৃবত)  

জন্মতাবরখঃ ০৯/০৯/১৯৬০ 

েক্ষ্মীপুর সরকাবর কলেজ, েক্ষ্মীপুর।  

এস এস বস ২ে ০৫/০৭/১৯৮৪ 

 

০৭/০৭/১৯৮৪ 

২৭/০৭/১৯৯৮ ১২/০৪/১৯৯৭ ৬ িছর ৪  মাস ১৭ বদি   

এইচ এস বস ২ে 
বি এ (সম্মাি)  ২ে 
এম এ  ২ে 

 

বিষেঃ ইসোবম বশক্ষা 

ক্রবমক িং িাম, আইবি, িদিী, বিষে, জন্মতাবরখ, িতথমাি কম থস্থে বশক্ষাগত য াগ্যতা যিসরকাবর চাকবরলত 

বিলোগ ও য াগদালির 

তাবরখ 

সরকাবর চাকবরলত 

য াগদালির তাবরখ 

কলেজ 

জাতীেকরলণর 

তাবরখ 

ইলেকটিভ সাবভ থলসর সমেকাে মন্তব্য 

21.  জিাি মুোম্মদ মােতাি উবিি (১২২৯৮)  

সেকারী অধ্যািক (ইসোবম বশক্ষা)  

জন্মতাবরখঃ ০১/০৩/১৯৫৯ 

িবরশাে সরকাবর মবেো কলেজ, িবরশাে। 

 

এস এস বস ২ে ২২/১২/১৯৮৬ 

 

০১/০৮/১৯৮৭ 

১৬/১০/১৯৯৭ ০৯/০৪/১৯৯৭ ৪ িছর ১০ মাস ০৫ বদি   

এইচ এস বস ৩ে  
বি এ (সম্মাি)  ২ে  
এম এ  ২ে  

22.  জিাি মুোম্মাদ আিদুস সাোম বমো (১২১৯৫)  

প্রভাষক (ইসোবম বশক্ষা)  

জন্মতাবরখঃ ০১/০৯/১৯৬৪ 

মাদারীপুর সরকাবর কলেজ, মাদারীপুর।   

দাবখে  ২ে  ০৮/১১/১৯৮৯ ১৩/০৫/১৯৯৮ ০৯/০৪/১৯৯৭ ৩ িছর ৮ মাস ১৬ বদি   

আবেম ২ে  
োবজে  ২ে  
বি এ (সম্মাি)  ২ে  
এম এ  ২ে  
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23.  জিাি যমাোম্মদ তাোজ্জুে যোলসি (১২১৫৮)  

প্রভাষক (ইসোবম বশক্ষা)  

জন্মতাবরখঃ ০১/১১/১৯৬৮ 

গাজীপুর সরকাবর মবেো কলেজ, গাজীপুর।  

 

দাবখে ১ম  ০১/১১/১৯৯২ 

 

 

১১/১১/১৯৯২ 

১৭/০৮/১৯৯৮ ০৮/০৪/১৯৯৭ ২ িছর ২ মাস ১৪ বদি   

আবেম  ২ে  
োবজে  ২ে  
বি এ (সম্মাি)  ২ে  
এম এ  ২ে  

24.  জিাি যমাোম্মদ মাতলুব্যর রেমাি (৬৫৫৬)  

সরকারী অধ্যািক (ইসোবম বশক্ষা)  

জন্মতাবরখঃ ০১/০৪/১৯৬৫  

সরকাবর খন্দকার যমাশারে যোলসি কলেজ, বিিাইদে।  

আবেম ২ে ১০/১২/১৯৯০ ০৫/০৪/১৯৯৪ ১৯/০৯/১৯৯২ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

োবজে  ৩ে 
বি এ (সম্মাি)  ২ে 
এম এ  ২ে 

25.  জিাি যমাঃ আিদুে েতীে  

সেকারী অধ্যািক (ইসোবম বশক্ষা)  

জন্মতাবরখঃ ০১/০৩/১৯৬৫ 

েক্ষ্মীপুর সরকাবর কলেজ, েক্ষ্মীপুর।  

এস এস বস ১ম ২০/০৪/১৯৯৩ 

 

২১/০৪/১৯৯৩ 

২৭/০৭/১৯৯৮ ১২/০৪/১৯৯৭ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচ এস বস ১ম 

বি এ (সম্মাি)  ২ে 

এম এ  ২ে 

 

বিষেঃ ইবতোস 

ক্রবমক িং িাম, আইবি, িদিী, বিষে, জন্মতাবরখ, িতথমাি কম থস্থে বশক্ষাগত য াগ্যতা যিসরকাবর চাকবরলত 

বিলোগ ও য াগদালির 

তাবরখ 

সরকাবর চাকবরলত 

য াগদালির তাবরখ 

কলেজ 

জাতীেকরলণর 

তাবরখ 

ইলেকটিভ সাবভ থলসর সমেকাে মন্তব্য 

26.  জিাি নুরুে আবমি (১০৮৯৯)  

প্রভাষক (ইবতোস)  

জন্মতাবরখঃ ১৪/০৮/১৯৫৫ 

িরগুিা সরকাবর কলেজ, িরগুিা  

এস এস বস ২ে ২৪/০২/১৯৮৫ 

 

০১/০৩/১৯৮৫ 

১৬/১০/১৯৯৭ ০৯/০৪/১৯৯৭ ৬ িছর ১৯ বদি   

এইচ এস বস ২ে 
বি এ (সম্মাি)  ২ে 
এম এ  ২ে 

27.  জিাি মবির আেম্মদ  

সেকারী অধ্যািক (ইবতোস)  

জন্মতাবরখঃ ০৫/০১/১৯৬১ 

যসািাগাজী সরকাবর কলেজ, যেিী।  

এস এস বস ২ে ২০/০৪/১৯৯৩ 

 

২১/০৪/১৯৯৩ 

২৭/০৭/১৯৯৮ ১২/০৪/১৯৯৭ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচ এস বস ২ে 
বি এ (সম্মাি)  ২ে 
এম এ  ২ে 
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বিষেঃ উবিদবিদ্যা 

ক্রবমক িং িাম, আইবি, িদিী, বিষে, জন্মতাবরখ, িতথমাি কম থস্থে বশক্ষাগত য াগ্যতা যিসরকাবর চাকবরলত 

বিলোগ ও য াগদালির 

তাবরখ 

সরকাবর চাকবরলত 

য াগদালির তাবরখ 

কলেজ 

জাতীেকরলণর 

তাবরখ 

ইলেকটিভ সাবভ থলসর সমেকাে মন্তব্য 

28.  জিাি সাঈদা খািম (১০৯৫৬)  

সেকারী অধ্যািক (উবিদবিদ্যা)  

জন্মতাবরখঃ ০২/০১/১৯৬৪ 

বিলশষ ভারপ্রাপ্ত কম থকতথা 

মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা অবিদপ্তর 

সংযুক্তঃ রংপুর সরকাবর বসটি কলেজ, রংপুর।  

এসএসবস  ১ম  ২৮/০৮/১৯৮৯ 

 

২২/১২/১৯৯৮ 

 

২৭/০৮/১৯৯৭ 

 

৩ িছর ৬ মাস  

 

 

এইচএসবস  ২ে 
বি এস বস (সম্মাি)  ২ে 
এম এস বস   ২ে 

29.  জিাি রীিা রাণী সরকার  

প্রভাষক (উবিদবিদ্যা)  

জন্মতাবরখঃ ০৪/০২/১৯৬১ 

মাদারীপুর সরকাবর সুবেো কলেজ, মাদারীপুর।  

এসএসবস  ২ে  ০১/০৬/১৯৮৯ ২২/০৮/২০০১ 

কা থকর 

১৩/০৫/১৯৯৮ 

০৯/০৪/১৯৯৭ 3 িছর ৫ মাস ৪ বদি   

এইচএসবস  ২ে  

বি এস বস (সম্মাি)  ২ে  
এম এস বস   ২ে  

30.  জিাি শােিাজ যিগম (১২১৫৪)  

সেকারী অধ্যািক (উবিদবিদ্যা)  

জন্মতাবরখঃ ০৬/০৫/১৯৬৭  

বিলশষ ভারপ্রাপ্ত কম থকতথা, মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা অবিদপ্তর, 

ঢাকা। 

সংযুক্তঃ গাজীপুর সরকাবর মবেো কলেজ, গাজীপুর।  

এস এস বস ১ম  ০১/০১/১৯৯৪ 

 

 

০১/০১/১৯৯৪ 

০৪/১১/১৯৯৮ ০৮/০৪/১৯৯৭ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচ এস বস ২ে  

বি এস বস (সম্মাি)  ২ে  

এম এস বস   ২ে  

 

বিষেঃ গবণত 

ক্রবমক িং িাম, আইবি, িদিী, বিষে, জন্মতাবরখ, িতথমাি কম থস্থে বশক্ষাগত য াগ্যতা যিসরকাবর চাকবরলত 

বিলোগ ও য াগদালির 

তাবরখ 

সরকাবর চাকবরলত 

য াগদালির তাবরখ 

কলেজ 

জাতীেকরলণর 

তাবরখ 

ইলেকটিভ সাবভ থলসর সমেকাে মন্তব্য 

31.  জিাি যমাঃ বেোকত যোলসি (১০৮৯৬)  

প্রভাষক (গবণত)  

জন্মতাবরখঃ ১১/০৯/১৯৬০ 

িরগুিা সরকাবর কলেজ, িরগুিা।  

 

এস এস বস ১ম  ২৭/০৭/১৯৮৬ 

 

০১/০৯/১৯৮৬ 

১৬/১০/১৯৯৭ ০৯/০৪/১৯৯৭ ৫ িছর ৩ মাস ১৯ বদি   

এইচ এস বস ২ে 
বি এস বস (সম্মাি)  ২ে 
এম এস বস   ২ে 



বিজ্ঞ প্রশাসবিক ট্রাইব্যুিালে দালেরকৃত এটি মামোসমূলের বিটিশিারলদর Effective Service গণিা ও অন্যান্য তথ্যসে খসড়া তাবেকা   

 

7 

 

32.  জিাি যমাোম্মদ হুমায়ুি কবির  

সেকারী অধ্যািক (গবণত)  

জন্মতাবরখঃ ২৬/০৮/১৯৬৭ 

েক্ষ্মীপুর সরকাবর কলেজ, েক্ষ্মীপুর।  

এস এস বস ১ম  ২২/০৪/১৯৯৩ ২৭/০৭/১৯৯৮ ১২/০৪/১৯৯৭ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচ এস বস ১ম  
বি এস বস (সম্মাি)  ২ে 
এম এস বস   ২ে 

33.  জিাি যমাঃ আজগর যোলসি (১২১৪৯)  

প্রভাষক (গবণত)  

জন্মতাবরখঃ ১৫/০৬/১৯৬৪ 

গাজীপুর সরকাবর মবেো কলেজ, গাজীপুর।  

এস এস বস ১ম  ২৬/০৪/১৯৯৩ 

 

 

২৮/০৪/১৯৯৩ 

১৭/০৮/১৯৯৮ ০৮/০৪/১৯৯৭ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচ এস বস ২ে  
বি এস বস (সম্মাি)  ২ে  

এম এস বস   ২ে  

34.  জিাি অলশাক কুমার মজুমদার  

প্রভাষক (গবণত)  

জন্মতাবরখঃ ২১/০৯/১৯৬৬ 

িড়াইে সরকাবর মবেো কলেজ, িড়াইে।  

এসএসবস  ১ম ১৪/১১/১৯৯৫ ০১/০৩/১৯৯৯ ০৬/০৪/১৯৯৭ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচএসবস  ১ম 

বি এস এস (সম্মাি)  ২ে 

এম এস এস   ২ে 
 

বিষেঃ গাে থস্থু অর্ থিীবত 

ক্রবমক িং িাম, আইবি, িদিী, বিষে, জন্মতাবরখ, িতথমাি কম থস্থে বশক্ষাগত য াগ্যতা যিসরকাবর চাকবরলত 

বিলোগ ও য াগদালির 

তাবরখ 

সরকাবর চাকবরলত 

য াগদালির তাবরখ 

কলেজ 

জাতীেকরলণর 

তাবরখ 

ইলেকটিভ সাবভ থলসর সমেকাে মন্তব্য 

35.  জিাি োেো আিজুমাি আরা (১২১৪৮)  

প্রভাষক (গাে থস্থু অর্ থিীবত)  

জন্মতাবরখঃ ০১/১১/১৯৬৮ 

গাজীপুর সরকাবর মবেো কলেজ, গাজীপুর।  

এস এস বস ১ম  ০২/১০/১৯৯৩ 

 

 

০৩/১০/১৯৯৩ 

১৭/০৮/১৯৯৮ ০৮/০৪/১৯৯৭ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচ এস বস ২ে  
বি এস বস (সম্মাি)  ২ে  
এম এস বস   ১ম  

 

বিষেঃ গ্রন্থাগার বিজ্ঞাি  

ক্রবমক িং িাম, আইবি, িদিী, বিষে, জন্মতাবরখ, িতথমাি কম থস্থে বশক্ষাগত য াগ্যতা যিসরকাবর চাকবরলত 

বিলোগ ও য াগদালির 

তাবরখ 

সরকাবর চাকবরলত 

য াগদালির তাবরখ 

কলেজ 

জাতীেকরলণর 

তাবরখ 

ইলেকটিভ সাবভ থলসর সমেকাে মন্তব্য 

36.  জিাি যমাোম্মদ বমজানুর রেমাি  

প্রভাষক (গ্রন্থাগার বিজ্ঞাি)  

জন্মতাবরখঃ ০১/০১/১৯৬৩ 

মাদারীপুর সরকাবর সুবেো কলেজ, মাদারীপুর।  

এস এস বস ২ে  ২৪/০৯/১৯৯২ 

 

 

 

১৩/০৫/১৯৯৮ ০৯/০৪/১৯৯৭ ২ িছর ৫ মাস ২৩ বদি   

এইচ এস বস ২ে  

বি এ (সম্মাি)  ৩ে  
এম এ (গ্রন্থাগার ও 

তথ্য বিজ্ঞাি)   

২ে  
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বিষেঃ দশ থি 

ক্রবমক িং িাম, আইবি, িদিী, বিষে, জন্মতাবরখ, িতথমাি কম থস্থে বশক্ষাগত য াগ্যতা যিসরকাবর চাকবরলত 

বিলোগ ও য াগদালির 

তাবরখ 

সরকাবর চাকবরলত 

য াগদালির তাবরখ 

কলেজ 

জাতীেকরলণর 

তাবরখ 

ইলেকটিভ সাবভ থলসর সমেকাে মন্তব্য 

37.  জিাি লুৎফুি িাোর যিগম  

সেকারী অধ্যািক (দশ থি)  

জন্মতাবরখঃ ০১/০২/১৯৬১ 

যসািাগাজী সরকাবর কলেজ, যেিী।  

এস এস বস ৩ে  ০৬/০৭/১৯৮৪ 

 

০৭/০৭/১৯৮৪ 

২৭/০৭/১৯৯৮ ১২/০৪/১৯৯৭ ৬ িছর ৩ মাস ১৮ বদি   

এইচ এস বস ২ে  

বি এ (সম্মাি)  ২ে  

এম এ ২ে  

38.  জিাি যমাঃ লুৎের রেমাি (১০৮৭৫)  

সেকারী অধ্যািক (দশ থি)  

জন্মতাবরখঃ ০১/০২/১৯৬০  

যভাো সরকাবর কলেজ, যভাো  

 

এস এস বস ৩ে  ০১/১১/১৯৮৯ 

 

০৬/১১/১৯৮৯ 

১৬/১০/১৯৯৭ ০৯/০৪/১৯৯৭ ৩ িছর ৮ মাস ১৭ বদি   

এইচ এস বস ৩ে  
বি এ (সম্মাি)  ৩ে  
এম এ  ২ে  

39.  জিাি যমাঃ িবদউজ্জামাি (৩১৭৯)  

সেকারী অধ্যািক (দশ থি)  

জন্মতাবরখঃ ০১/০২/১৯৬৪ 

বিলশষ ভারপ্রাপ্ত কম থকতথা 

মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা অবিদপ্তর 

সংযুক্তঃ রংপুর সরকাবর বসটি কলেজ, রংপুর। 

এসএসবস  ২ে 28/08/1989 22/12/1998 27/08/1997 ৩ িছর ৬ মাস  

এইচএসবস  ৩ে  

বি এ (সম্মাি)  ২ে 

এম এ   ২ে 

40.  জিাি যমাঃ িজরুে ইসোম যমাল্লা (১২১৫০)  

প্রভাষক (দশ থি)  

জন্মতাবরখঃ ০২/০১/১৯৫৫ 

গুরুদোে সরকাবর কলেজ, বকলশারগঞ্জ।  

এস এস বস ১ম  ১০/১১/১৯৯২ 

 

১১/১১/১৯৯২ 

১৭/০৮/১৯৯৮ ০৮/০৪/১৯৯৭ ২ িছর ২ মাস ১৪ বদি   

এইচ এস বস ২ে  

বি এ (সম্মাি)  ২ে  
এম এ  ২ে  

41.  জিাি জগদীশ বিশ্বাস (১০৯৯৪) 

সেকারী অধ্যািক (দশ থি)  

জন্মতাবরখঃ ০১/০৬/১৯৬৬  

সরকাবর িঙ্গিন্ধু কলেজ, যগািােগঞ্জ।  

এস এস বস ১ম  ১৮/০৭/১৯৯৪ ১৬/১০/১৯৯৭ ০৬/০৩/১৯৯৭ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচ এস বস ১ম 
বি এ (সম্মাি)  ২ে  
এম এ  ২ে  

42.  জিাি বিম্মথে কুমার চক্রিতী (১১০১৭)  

সেকারী অধ্যািক (দশ থি)  

জন্মতাবরখঃ ০৭/০৩/১৯৬২ 

সাতক্ষীরা সরকাবর কলেজ, সাতক্ষীরা।  

 

এসএসবস  ২ে ১৪/১১/১৯৯৫ ০১/০৩/১৯৯৯ ০৬/০৪/১৯৯৭ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচএসবস  ২ে 

বি এ (সম্মাি)  ২ে 

এম এ  ২ে 
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বিষেঃ িদার্ থবিদ্যা 

ক্রবমক িং িাম, আইবি, িদিী, বিষে, জন্মতাবরখ, িতথমাি কম থস্থে বশক্ষাগত য াগ্যতা যিসরকাবর চাকবরলত 

বিলোগ ও য াগদালির 

তাবরখ 

সরকাবর চাকবরলত 

য াগদালির তাবরখ 

কলেজ 

জাতীেকরলণর 

তাবরখ 

ইলেকটিভ সাবভ থলসর সমেকাে মন্তব্য 

43.  জিাি যরজাউে ইসোম  

সেকারী অধ্যািক (িদার্ থবিদ্যা)  

জন্মতাবরখঃ ১০/০২/১৯৬৪ 

যিামার সরকাবর কলেজ, িীেোমাবর।  

এসএসবস  ২ে 29/08/1989 22/12/1998 27/08/1997 ৩ িছর ৬ মাস  

এইচএসবস  ২ে 
বি এস বস (সম্মাি)  ২ে 
এম এস বস   ২ে 

44.  জিাি শ্যামে চন্দ্র মন্ডে  

সেকারী অধ্যািক (িদার্ থবিদ্যা)  

জন্মতাবরখঃ ০৮/০৭/১৯৬২ 

বিলশষ ভারপ্রাপ্ত কম থকতথা 

মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা অবিদপ্তর 

সংযুক্তঃ সরকাবর িঙ্গিন্ধু কলেজ, যগািােগঞ্জ।  

এসএসবস  ১ম  ০৮/১১/১৯৮৯ ১৩/০৫/১৯৯৮ ০৯/০৪/১৯৯৭ ৩ িছর ২ মাস ১৬ বদি  

এইচএসবস  ২ে 

বিএসবস (সম্মাি)  ২ে 

এমএসবস   ২ে 

45.  জিাি যমাঃ কামাে যোলসি (১২১৫২) 

সেকারী অধ্যািক (িদার্ থবিদ্যা)  

জন্মতাবরখঃ ১৩/০১/১৯৬৫ 

বিলশষ ভারপ্রাপ্ত কম থকতথা, মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা অবিদপ্তর, 

ঢাকা। সংযুক্তঃ যমাোম্মদপুর সরকাবর কলেজ, ঢাকা।  

 

এস এস বস ১ম  ২৬/০১/১৯৯৩ 

 

য াগদাি  

০১/০২/১৯৯৩ 

১৭/০৮/১৯৯৮ ০৮/০৪/১৯৯৭ ২ িছর ১ মাস ৪ বদি   

এইচ এস বস ২ে 
বি এস বস (সম্মাি)  ২ে 
এম এস বস   ২ে 

46.  জিাি যমাসাম্মাৎ সাবেো খাতুি  

সেল াগী অধ্যািক (িদার্ থবিদ্যা)  

জন্মতাবরখঃ ২৬/১০/১৯৬২ 

সরকাবর ব্রজোে কলেজ, খুেিা।  

 

এস এস বস ২ে ০১/০৬/১৯৯২ ০২/০৮/১৯৯৪ ১৯/০৮/১৯৯৩ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচ এস বস ২ে 
বি এস বস (সম্মাি)  ২ে 
এম এস বস   ২ে 

47.  জিাি যমাঃ শােীনুর ইসোম  

সেকারী অধ্যািক (িদার্ থবিদ্যা)  

জন্মতাবরখঃ ০১/০১/১৯৬৫ 

িালগরোট সরকাবর মবেো কলেজ, িালগরোট  

 

এসএসবস  ১ম  ১৪/১১/১৯৯৫ ০১/০৩/১৯৯৯ ০৬/০৪/১৯৯৭ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচএসবস  ২ে  

বিএসবস (সম্মাি)  ২ে 

এমএসবস   ২ে 
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বিষেঃ প্রাবণবিদ্যা 

ক্রবমক িং িাম, আইবি, িদিী, বিষে, জন্মতাবরখ, িতথমাি কম থস্থে বশক্ষাগত য াগ্যতা যিসরকাবর চাকবরলত 

বিলোগ ও য াগদালির 

তাবরখ 

সরকাবর চাকবরলত 

য াগদালির তাবরখ 

কলেজ 

জাতীেকরলণর 

তাবরখ 

ইলেকটিভ সাবভ থলসর সমেকাে মন্তব্য 

48.   জিাি যমাঃ মুকছুদুর রেমাি (১২১৬৪)  

সেকারী অধ্যািক (প্রাবণবিদ্যা)  

জন্মতাবরখঃ ১৯/০৬/১৯৫৯  

িরগুিা সরকাবর কলেজ, িরগুিা 

এস এস বস ২ে  ০২/১০/১৯৯৩ 

 

০২/১০/১৯৯৩ 

০৪/১১/১৯৯৮ ০৮/০৪/১৯৯৭ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচ এস বস ২ে  

বি এস বস (সম্মাি)  ৩ে  
এম এস বস   ২ে 

49.  জিাি যমাঃ ওমর খখোম (১০৮৯৩)  

সেকারী অধ্যািক (প্রাবণবিদ্যা) 

জন্মতাবরখঃ ০২/০৬/১৯৫৫ 

িরগুিা সরকাবর কলেজ, িরগুিা।  

এস এস বস ১ম  ২০/০৯/১৯৮৯ 

 

০১/১০/১৯৮৯ 

১৬/১০/১৯৯৭ ০৯/০৪/১৯৯৭ ৩ িছর ৩ মাস ৪ বদি   

এইচ এস বস ২ে 
বি এস বস (সম্মাি)  ২ে 
এম এস বস   ১ম  

50.  জিাি আেছারা যিগম (১২২৭৩)  

সেকারী অধ্যািক (প্রাবণবিদ্যা) 

জন্মতাবরখঃ ১০/০৩/১৯৬৪ 

সরকাবর জসমুবিি কাজী আব্দুে গবি কলেজ, োেমবিরোট।  

এস এস বস ২ে  ৩০/০৮/১৯৮৯ ২২/১২/১৯৯৮ ২৭/০৮/১৯৯৭ ৩ িছর ১১ মাস ২৯ বদি   

এইচ এস বস ২ে  
বি এস বস (সম্মাি)  ২ে  
এম এস বস   ২ে  

51.  জিাি আবছো িানু (৬৫৬৮)  

সেকারী অধ্যািক (প্রাবণবিদ্যা) 

জন্মতাবরখঃ ২০/০৭/১৯৬৫  

সরকাবর নুরুিিাোর মবেো কলেজ, বিিাইদে। 

এস এস বস ১ম  ১০/১২/১৯৯০ ০৫/০৪/১৯৯৪ ১৯/০৯/১৯৯২ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচ এস বস ২ে 
বি এস বস (সম্মাি)  ২ে 
এম এস বস   ২ে 

52.  জিাি যমাছাঃ োবছিা আক্তার  

সেকারী অধ্যািক (প্রাবণবিদ্যা) 

জন্মতাবরখঃ ০৪/০৬/১৯৬৯ 

 লশার সরকাবর মবেো কলেজ,  লশার।  

এসএসবস  ১ম  ১৪/১১/১৯৯৫ ০১/০৩/১৯৯৯ ০৪/০৬/১৯৯৭ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচএসবস  ২ে 

বি এস বস  ২ে 

এম এস বস  ১ম  
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বিষেঃ িাংো 

ক্রবমক িং িাম, আইবি, িদিী, বিষে, জন্মতাবরখ, িতথমাি কম থস্থে বশক্ষাগত য াগ্যতা যিসরকাবর চাকবরলত 

বিলোগ ও য াগদালির 

তাবরখ 

সরকাবর চাকবরলত 

য াগদালির তাবরখ 

কলেজ 

জাতীেকরলণর 

তাবরখ 

ইলেকটিভ সাবভ থলসর সমেকাে মন্তব্য 

53.  জিাি যমাঃ বছবিকুে ইসোম (১২২৮২)  

সেকারী অধ্যািক (িাংো)  

জন্মতাবরখঃ ১২/০৬/১৯৬১ 

বিলশষ ভারপ্রাপ্ত কম থকতথা 

মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা অবিদপ্তর 

সংযুক্তঃ রংপুর সরকাবর বসটি কলেজ, রংপুর। 

এসএসবস  ২ে ১১/১০/১৯৮৮ ২২/১২/১৯৯৮ ২৭/০৮/১৯৯৭ ৪ িছর ৫ মাস ৮ বদি   

এইচএসবস  3ে  

বি এ (সম্মাি)  ২ে 

এম এ  ২ে 

54.  জিাি যমাসাম্মাৎ আলমিা খাতুি  

সেকারী অধ্যািক (িাংো)  

জন্মতাবরখঃ ২০/০৩/১৯৬৮  

খুেিা সরকাবর মবেো কলেজ  

এস এস বস ২ে ১০/০৫/১৯৯০ ১৬/১০/১৯৯৭ ১৬/১০/১৯৯৭ ৩ িছর ৮ মাস ১৮ বদি   

এইচ এস বস ৩ে  

বি এ(সম্মাি)  ২ে  

এম এ  ২ে  

55.  জিাি বমিতী রািী রাে  

সেকারী অধ্যািক (িাংো)  

জন্মতাবরখঃ ২৮/০২/১৯৬৪ 

কারমাইলকে কলেজ, রংপুর।  

এসএসবস  ৩ে  ০৩/০৫/১৯৯০ ১০/০৫/১৯৯৮ ২৭/০৩/১৯৯৭ ৩ িছর ১ মাস ২৭ বদি   

এইচএসবস  ২ে 

বি এ (সম্মাি)  ২ে 

এম এ  ২ে 
56.  জিাি বসবরো যিগম (১২১৯২)  

সেকারী অধ্যািক (িাংো)  

জন্মতাবরখঃ ০৭/০৮/১৯৬৫ 

সরকাবর বততুমীর কলেজ, ঢাকা।  

 

এসএসবস  ২ে ১৭/০৫/১৯৯২ ১৩/০৫/১৯৯৮ ০৯/০৪/১৯৯৭ ২ িছর ১১ মাস ২৮ বদি   

এইচএসবস  ২ে 

বিএ (সম্মাি)  ২ে 

এম এ  ২ে 

57.  জিাি যমাঃ যগাোম আেলমদ (১২১৯১)  

সেকারী অধ্যািক (িাংো)  

জন্মতাবরখঃ ২০/০৬/১৯৬৫  

মাদারীপুর সরকাবর কলেজ, মাদারীপুর। 

 

এস এস বস ১ম ১৬/০৫/১৯৯২ ১৩/০৫/১৯৯৮ ০৯/০৪/১৯৯৭ ২ িছর ৫ মাস ১২ বদি   

এইচ এস বস ১ম 
বি এ (সম্মাি)  ২ে  
এম এ ২ে  

58.  মৃত েবজোতুি যিসা (প্রাক্তি সেকারী অধ্যািক, িাংো)  

জন্মতাবরখঃ ১২/০৬/১৯৬১  

সরকাবর শেীদ যসােরাওোদী কলেজ, ঢাকা।  

এস এস বস ৩ে  ০২/১০/১৯৯৩ 

 

০২/১০/১৯৯৩ 

১৭/০৮/১৯৯৮ ১৭/০৮/১৯৯৮ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচ এস বস ৩ে  
বি এ (সম্মাি)  ২ে  
এম এ  ২ে  
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59.  জিাি আলেশা আখতার (১২১৯৮)  

সেকারী অধ্যািক (িাংো)  

জন্মতাবরখঃ ০১/০৩/১৯৬৭  

বিলশষ ভারপ্রাপ্ত কম থকতথা, মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা অবিদপ্তর, 

ঢাকা। 

সংযুক্তঃ গাজীপুর সরকাবর মবেো কলেজ, গাজীপুর।  

এস এস বস ২ে  ০২/১০/১৯৯৩ 

 

১৬/১০/১৯৯৩ 

১৭/০৮/১৯৯৮ ০৮/০৪/১৯৯৭ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচ এস বস ২ে  
বি এ (সম্মাি)  ২ে  
এম এ ২ে  

60.  জিাি তােবমিা ইোছবমি (১১০২৯)  

সেকারী অধ্যািক (িাংো)  

জন্মতাবরখঃ ৩০/০৮/১৯৬৭  

ইলিি মবেো কলেজ, ঢাকা। 

এস এস বস ২ে  ২০/১১/১৯৯৪ ১৪/০৭/১৯৯৮ ১২/০৪/১৯৯৭ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচ এস বস ২ে  
স্নাতক (সম্মাি)  ২ে  
স্নাতলকাত্তর  ২ে  

61.  জিাি বশল্পী রাে (১০৮৬০)  

সেকারী অধ্যািক (িাংো)  

জন্মতাবরখঃ ০১/০৭/১৯৬৭ 

সরকাবর বততুমীর কলেজ, ঢাকা।  

এসএসবস  ১ম ১৮/০২/১৯৯৭ ০৭/০৯/১৯৯৮ ০৬/০৪/১৯৯৭ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচএসবস  ২ে  

বি এ (সম্মাি)  ২ে  

এম এ  ২ে  

 

 

বিষেঃ ব্যিস্থািিা 

ক্রবমক িং িাম, আইবি, িদিী, বিষে, জন্মতাবরখ, িতথমাি কম থস্থে বশক্ষাগত য াগ্যতা যিসরকাবর চাকবরলত 

বিলোগ ও য াগদালির 

তাবরখ 

সরকাবর চাকবরলত 

য াগদালির তাবরখ 

কলেজ 

জাতীেকরলণর 

তাবরখ 

ইলেকটিভ সাবভ থলসর সমেকাে মন্তব্য 

62.  জিাি যমাঃ আিদুস যসািাোি (১২২৯৪)  

সেকারী অধ্যািক (ব্যিস্থািিা)  

জন্মতাবরখঃ ০৫/০৮/১৯৫৯ 

আলেকান্দা সরকাবর কলেজ, িবরশাে।  

 

এস এস বস ২ে ২৩/০৭/১৯৮৬ 

 

০১/০৮/১৯৮৬ 

১৬/১০/১৯৯৭ ০৯/০৪/১৯৯৭ ৫ িছর ৪ মাস ০৫ বদি   

এইচ এস বস ৩ে  
বি কম (সম্মাি)  ২ে  
এম কম   ২ে  

63.  জিাি যমাঃ আলিাোরুজ্জামাি  

সেকারী অধ্যািক (ব্যিস্থািিা)  

জন্মতাবরখঃ ০১/০৬/১৯৬৬  

বিলশষ ভারপ্রাপ্ত কম থকতথা, মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা অবিদপ্তর, 

ঢাকা। 

সংযুক্তঃ যমাোম্মদপুর সরকাবর কলেজ, ঢাকা। 

এস এস বস ১ম  ০২/১০/১৯৯৩ 

 

০২/১০/১৯৯৩ 

১৭/০৮/১৯৯৮ ০৮/০৪/১৯৯৭ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচ এস বস ২ে  
বি বি এস (সম্মাি)  ২ে  
এম বি এস   ২ে  
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64.  জিাি যমাঃ আেমগীর কিীর (১১০২৫)  

সেকারী অধ্যািক (ব্যিস্থািিা)  

জন্মতাবরখঃ ০১/০৫/১৯৬৫ 

বিলশষ ভারপ্রাপ্ত কম থকতথা 

মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা অবিদপ্তর 

সংযুক্তঃ  লশার সরকাবর কলেজ,  লশার।  

এসএসবস  ২ে ০২/০৯/১৯৯১ ০১/০৩/১৯৯৯ ০৬/০৪/১৯৯৭ ২ িছর ৯ মাস ১৭ বদি   

এইচএসবস  ২ে 

বি কম  ২ে 

এম কম  ২ে 

65.  জিাি তিি কুমার য াষ (৬৫৭১)  

সেকারী অধ্যািক (ব্যিস্থািিা)  

জন্মতাবরখঃ ০১/০১/১৯৬৬ 

খশেকূিা সরকাবর বিবগ্র কলেজ, বিিাইদে।  

এস এস বস ১ম  ১০/০৯/১৯৯১ ০৫/০৪/১৯৯৪ ১৯/০৯/১৯৯২ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচ এস বস ১ম  
বি কম (সম্মাি)  ২ে 
এম কম   ২ে 

66.  জিাি সাইফুে ইসোম ভূঞা  

সেকারী অধ্যািক (ব্যিস্থািিা)  

জন্মতাবরখঃ ১২/০৪/১৯৫৯ 

েক্ষ্মীপুর সরকাবর কলেজ, েক্ষ্মীপুর।  

এস এস বস ২ে ০২/০১/১৯৯৩ 

 

১০/০১/১৯৯৩ 

২৭/০৭/১৯৯৮ ১২/০৪/১৯৯৭ ২ িছর ১ মাস ১৬ বদি   

এইচ এস বস ৩ে  

বি কম (সম্মাি)  ২ে 
এম কম   ২ে 

67.  জিাি মুোম্মদ শামছুে আেম (১২১৭৪)  

সেকারী অধ্যািক (ব্যিস্থািিা)  

জন্মতাবরখঃ ৩০/০৬/১৯৬৫ 

েক্ষ্মীপুর সরকাবর কলেজ, েক্ষ্মীপুর। 

এস এস বস ২ে ২১/০৪/১৯৯৩ 

 

২২/০৪/১৯৯৩ 

২৭/০৭/১৯৯৮ ১২/০৪/১৯৯৭ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচ এস বস ২ে 
বি কম (সম্মাি)  ২ে 
এম কম   ২ে 

68.  জিাি যমাঃ যসালেমাি বমো (১২১৬৫)  

সেকারী অধ্যািক (ব্যিস্থািিা)  

জন্মতাবরখঃ ১৫/০২/১৯৬৫  

বিলশষ ভারপ্রাপ্ত কম থকতথা, মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা অবিদপ্তর, 

ঢাকা। 

সংযুক্তঃ দুোরীিাড়া সরকাবর মোবিদ্যােে, ঢাকা।  

এস এস বস ২ে ২২/১০/১৯৯৫ 

 

য াগদাি  

০১/১১/১৯৯৫ 

১৯/০২/২০০১ ০৮/০৪/১৯৯৭ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচ এস বস ১ম  

বি বি এস (সম্মাি)  ২ে 

এম বি এস  ২ে 
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বিষেঃ ভূলগাে 

ক্রবমক িং িাম, আইবি, িদিী, বিষে, জন্মতাবরখ, িতথমাি কম থস্থে বশক্ষাগত য াগ্যতা যিসরকাবর চাকবরলত 

বিলোগ ও য াগদালির 

তাবরখ 

সরকাবর চাকবরলত 

য াগদালির তাবরখ 

কলেজ 

জাতীেকরলণর 

তাবরখ 

ইলেকটিভ সাবভ থলসর সমেকাে মন্তব্য 

69.  জিাি এম এম তালেব্যে ইসোম (৬৫৭৩)  

সেকারী অধ্যািক (ভূলগাে)  

জন্মতাবরখঃ ২০/১০/১৯৬৪ 

সরকাবর মাইলকে মধুসূদি কলেজ,  লশার।  

 

এস এস বস ২ে  ২৩/০৭/১৯৯২ ২১/০৮/১৯৯৫ ১৯/০৯/১৯৯২ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচ এস বস ২ে  

বি এস বস (সম্মাি)  ২ে  
এম এস বস   ২ে  

70.  ি. যমাঃ েবরদ আেম্মদ (১২১৯৬)  

সেকারী অধ্যািক (ভূলগাে)  

জন্মতাবরখঃ ১২/০৮/১৯৬৫  

সরকাবর টিচাস থ যট্রবিং কলেজ (মবেো), মেমিবসংে  

 

 

এস এস বস ২ে  ২৬/০৪/১৯৯৩ 

 

০২/০৫/১৯৯৩ 

১৭/০৮/১৯৯৮ ০৮/০৪/১৯৯৭ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচ এস বস ১ম  
বি এস বস (সম্মাি)  ২ে  
এম এস বস  ২ে  
বি এইচ বি  

71.  জিাি যমাঃ বমজানুর রেমাি 

সেকারী অধ্যািক (ভূলগাে)  

জন্মতাবরখঃ ১৯/১০/১৯৬৮ 

 লশার সরকাবর মবেো কলেজ,  লশার।  

এসএসবস  ১ম  ১৪/১১/১৯৯৫ ০১/০৩/১৯৯৯ ০৪/০৬/১৯৯৭ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচএসবস  ২ে 

বি এ (সম্মাি)  ২ে 

এম এ  ২ে 

 

বিষেঃ মলিাবিজ্ঞাি 

ক্রবমক িং িাম, আইবি, িদিী, বিষে, জন্মতাবরখ, িতথমাি কম থস্থে বশক্ষাগত য াগ্যতা যিসরকাবর চাকবরলত 

বিলোগ ও য াগদালির 

তাবরখ 

সরকাবর চাকবরলত 

য াগদালির তাবরখ 

কলেজ 

জাতীেকরলণর 

তাবরখ 

ইলেকটিভ সাবভ থলসর সমেকাে মন্তব্য 

72.  জিাি যমাঃ আবজজুে েক (১২১৫৬)  

সেকারী অধ্যািক (মলিাবিজ্ঞাি)  

জন্মতাবরখঃ ১১/০৮/১৯৫৯ 

গেরগাঁও সরকাবর কলেজ, গেরগাঁও, মেমিবসংে।  

এস এস বস ২ে ১৫/১১/১৯৯৪ 

 

০১/১২/১৯৯৪ 

১৭/০৮/১৯৯৮ ০৮/০৪/১৯৯৭ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচ এস বস ৩ে  
বি এস বস (সম্মাি)  ৩ে  
এম এস বস   ২ে 
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বিষেঃ রসােি 

ক্রবমক িং িাম, আইবি, িদিী, বিষে, জন্মতাবরখ, িতথমাি কম থস্থে বশক্ষাগত য াগ্যতা যিসরকাবর চাকবরলত 

বিলোগ ও য াগদালির 

তাবরখ 

সরকাবর চাকবরলত 

য াগদালির তাবরখ 

কলেজ 

জাতীেকরলণর 

তাবরখ 

ইলেকটিভ সাবভ থলসর সমেকাে মন্তব্য 

73.  জিাি শুক্লা রবক্ষত (১২১৬৮)  

সেকারী অধ্যািক (রসােি)  

জন্মতাবরখঃ ০১/০৩/১৯৬৩ 

বিলশষ ভারপ্রাপ্ত কম থকতথা 

মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা অবিদপ্তর, ঢাকা  

এস এস বস ২ে ২২/০৪/১৯৯৩ 

 

২২/০৪/১৯৯৩ 

২৭/০৭/১৯৯৮ ১২/০৪/১৯৯৭ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচ এস বস ২ে 

বি এস বস (সম্মাি)  ২ে 

এম এস বস   ২ে 

বি এইচ বি ২০১১ 

74.  জিাি এ এইচ এম রবেকুে ইসোম (১২১৫৫)  

সেকারী অধ্যািক (রসােি)  

জন্মতাবরখঃ ৩০/০৬/১৯৬৩ 

বিলশষ ভারপ্রাপ্ত কম থকতথা 

মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা অবিদপ্তর, িাংোলদশ, ঢাকা।  

সংযুক্তঃ মেমিবসংে সরকাবর কলেজ, মেমিবসংে 

এস এস বস ১ম  ০২/১০/১৯৯৩ 

 

০৩/১০/১৯৯৩ 

১৭/০৮/১৯৯৮ ০৮/০৪/১৯৯৭ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচ এস বস ২ে  
বি এস বস (সম্মাি)  ২ে  
এম এস বস   ২ে  

75.  জিাি যমাঃ শাবমমুর রেমাি  

সেকারী অধ্যািক (রসােি)  

জন্মতাবরখঃ ০১/০১/১৯৭০ 

িড়াইে সরকাবর বভলটাবরো কলেজ, িড়াইে।  

এসএসবস  ১ম  ১৪/১১/১৯৯৫ ০১/০৩/১৯৯৯ ০৬/০৪/১৯৯৭ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচএসবস  ২ে 

বিএসবস (সম্মাি)  ২ে 

এমএসবস   ২ে 

 

বিষেঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞাি 

ক্রবমক িং িাম, আইবি, িদিী, বিষে, জন্মতাবরখ, িতথমাি কম থস্থে বশক্ষাগত য াগ্যতা যিসরকাবর চাকবরলত 

বিলোগ ও য াগদালির 

তাবরখ 

সরকাবর চাকবরলত 

য াগদালির তাবরখ 

কলেজ 

জাতীেকরলণর 

তাবরখ 

ইলেকটিভ সাবভ থলসর সমেকাে মন্তব্য 

76.  জিাি বজোতুে যেরলদৌস আরা (১২১৮০)  

সেকারী অধ্যািক (রাষ্ট্রবিজ্ঞাি)  

জন্মতাবরখঃ ১২/০৬/১৯৬১ 

মাদারীপুর সরকাবর কলেজ, মাদারীপুর। 

এস এস বস ২ে  ১৬/০৯/১৯৮৪ ১৩/০৫/১৯৯৮ ০৯/০৪/১৯৯৭ ৬ িছর ৩ মাস ১২ বদি   

এইচ এস বস ২ে  
বি এস এস (সম্মাি)  ২ে  
এম এস এস   ২ে  
এমবেে  ২০০৫ 
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77.  জিাি যমাঃ মাঈি উিীি িাটওোরী (১০৯১০)  

সেকারী অধ্যািক (রাষ্ট্রবিজ্ঞাি)  

জন্মতাবরখঃ ০৬/০৫/১৯৬০ 

েক্ষ্মীপুর সরকাবর কলেজ, েক্ষ্মীপুর।  

এস এস বস ৩ে ১৮/০৮/১৯৮৫ 

 

০১/০৯/১৯৮৫ 

২৭/০৭/১৯৯৮ ১২/০৪/১৯৯৭ ৫ িছর ৯ মাস ২১ বদি   

এইচ এস বস ২ে 

বি এ (সম্মাি)  ৩ে 

এম এ  ২ে 

78.  জিাি বজ এম আতাউর রেমাি যমাল্যা (১১০৪৯)  

সেকারী অধ্যািক (রাষ্ট্রবিজ্ঞাি)  

জন্মতাবরখঃ ২৬/১১/১৯৫৬  

সরকাবর িঙ্গিন্ধু কলেজ, যগািােগঞ্জ।  

এস এস বস ২ে   

০৬/১০/১৯৮৫ 

 

০৬/১০/১৯৮৫ 

 

১৬/১০/১৯৯৭ 

 

০৬/০৩/১৯৯৭ 

 

৫ িছর ৯ মাস  

 

এইচ এস বস ২ে  
বি এ (সম্মাি)  ২ে  
এম এ  ২ে  

79.  জিাি িাইক আব্বাছ উবিি  

সেকারী অধ্যািক (রাষ্ট্রবিজ্ঞাি)  

জন্মতাবরখঃ ০৫/০৪/১৯৫৮ 

িালগরোট সরকাবর মবেো কলেজ, িালগরোট।  

এসএসবস  ২ে ০৮/১১/১৯৮৯ ২২/০৮/২০০১ 

কা থকর  

১৩/০৫/১৯৯৮ 

০৯/০৪/১৯৯৭ ৩ িছর ২ মাস ১৬ বদি   

এইচএসবস  ৩ে  

বিএ (সম্মাি)  ২ে 

এম এ   ২ে 

80.  জিাি রাবশদা আক্তার (১২১৬১)  

সেকারী অধ্যািক (রাষ্ট্রবিজ্ঞাি)  

জন্মতাবরখঃ ০১/০১/১৯৬৭  

বিলশষ ভারপ্রাপ্ত কম থকতথা, মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা অবিদপ্তর, 

ঢাকা। 

ইিবসটঃ গাজীপুর সরকাবর মবেো কলেজ, গাজীপুর।  

এস এস বস ২ে  ১০/১১/১৯৯২ 

 

০১/১২/১৯৯২ 

১৭/০৮/১৯৯৮ ০৮/০৪/১৯৯৭ ২ িছর ২ মাস ৪ বদি  

এইচ এস বস ২ে  
বি এস এস (সম্মাি)  ২ে  
এম এস এস  ২ে  

81.  জিাি বিেবকস আরা (৬৫৭৬)  

সেল াগী অধ্যািক (রাষ্ট্রবিজ্ঞাি)  

জন্মতাবরখঃ ২২/০৮/১৯৬৪ 

সরকাবর নুরুিিাোর মবেো কলেজ, বিিাইদে। 

এস এস বস ২ে ১০/০৯/১৯৯১ ০৫/০৪/১৯৯৪ ১৯/০৯/১৯৯২ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচ এস বস ২ে 

বি এ (সম্মাি)  ২ে 
এম এ  ২ে 

82.  জিাি যমাঃ িজরুে ইসোম েবকর  

সেকারী অধ্যািক (রাষ্ট্রবিজ্ঞাি)  

জন্মতাবরখঃ ২০/০২/১৯৬১ 

 লশার সরকাবর মবেো কলেজ,  লশার।  

এসএসবস  ১ম  ০১/০৬/১৯৯২ ০২/০৮/১৯৯৪ ১৯/০৮/১৯৯৩ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচএসবস  ২ে 

বি এ (সম্মাি)  ২ে 

এম এ  ২ে 
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বিষেঃ সমাজবিজ্ঞাি 

ক্রবমক িং িাম, আইবি, িদিী, বিষে, জন্মতাবরখ, িতথমাি কম থস্থে বশক্ষাগত য াগ্যতা যিসরকাবর চাকবরলত 

বিলোগ ও য াগদালির 

তাবরখ 

সরকাবর চাকবরলত 

য াগদালির তাবরখ 

কলেজ 

জাতীেকরলণর 

তাবরখ 

ইলেকটিভ সাবভ থলসর সমেকাে মন্তব্য 

83.  জিাি িাজমা আখতার  

সেকারী অধ্যািক (সমাজবিজ্ঞাি)  

জন্মতাবরখঃ ১৫/১১/১৯৬২ 

কারমাইলকে কলেজ, রংপুর   

এসএসবস   ২ে  ২২/০৬/১৯৮৯ ১০/০৫/১৯৯৮ ২৭/০৩/১৯৯৭ ৩ িছর ৯ মাস ১৮ বদি    

এইচএসবস  ২ে  

বি এ (সম্মাি)  ২ে   

এম এ  ২ে  

84.  জিাি এইচ এম যগাোম যমাস্তো (১০৯৯৫)  

সেকারী অধ্যািক (সমাজবিজ্ঞাি)  

জন্মতাবরখঃ ১০/০১/১৯৬৭ 

সরকাবর রালজন্দ্র কলেজ, েবরদপুর।  

এস এস বস ১ম  ১৪/০৭/১৯৯৪ 

 

২১/০৭/১৯৯৪ 

১৬/১০/১৯৯৭  ০৬/০৩/১৯৯৭ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে।  

 

এইচ এস বস ২ে  

বি এস এস (সম্মাি)  ২ে  

এম এস এস  ২ে  

85.  জিাি বিিাকী রঞ্জি দাস 

অধ্যািক (সমাজবিজ্ঞাি) 

জন্মতাবরখঃ ০৪/০৬/১৯৬৫ 

যশখ েবজোতুলেসা সরকাবর মবেো কলেজ, যগািােগঞ্জ। 

এস এস বস ১ম   

১৮/০৭/১৯৯৪ 

 

১৬/১০/১৯৯৭ 

 

০৬/০৩/১৯৯৭ 

 

৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচ এস বস ২ে  

বি এস এস (সম্মাি)  ২ে  

এম এস এস  ২ে  

 

 

বিষেঃ সমাজকল্যাণ 

ক্রবমক িং িাম, আইবি, িদিী, বিষে, জন্মতাবরখ, িতথমাি কম থস্থে বশক্ষাগত য াগ্যতা যিসরকাবর চাকবরলত 

বিলোগ ও য াগদালির 

তাবরখ 

সরকাবর চাকবরলত 

য াগদালির তাবরখ 

কলেজ 

জাতীেকরলণর 

তাবরখ 

ইলেকটিভ সাবভ থলসর সমেকাে মন্তব্য 

86.  জিাি খসেদ আবরো আশরােী (৬৫৭৮)  

সেল াগী অধ্যািক (সমাজকল্যাণ)  

জন্মতাবরখঃ ০৭/০১/১৯৬৫  

সরকাবর সুন্দরিি আদশ থ কলেজ, খুেিা।  

এস এস বস ২ে ১০/০৮/১৯৯২ ২১/০৮/১৯৯৫ ১৯/০৯/১৯৯২ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচ এস বস ২ে 

বি এ (সম্মাি)  ২ে 

এম এ  ২ে 

87.  জিাি যমাসাঃ মালজদা খাতুি (১২১৫৭)  

সেকারী অধ্যািক (সমাজকল্যাণ)  

জন্মতাবরখঃ ০৫/১২/১৯৬৬ 

গাজীপুর সরকাবর মবেো কলেজ, গাজীপুর।  

এস এস বস ১ম  ০২/১০/১৯৯৩ 

 

০২/১০/১৯৯৩ 

১৭/০৮/১৯৯৮ ০৮/০৪/১৯৯৭ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচ এস বস ২ে  
বি এ (সম্মাি)  ২ে  
এম এ  ২ে  
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88.  ি এস এম শামীম আেসাি  

সেকারী অধ্যািক (সমাজকল্যাণ)  

জন্মতাবরখঃ ২০/০৯/১৯৬৭ 

 লশার সরকাবর বসটি কলেজ,  লশার।  

এসএসবস  ২ে ১৭/০১/১৯৯৬ ১৫/০২/১৯৯৯ ০৪/০৬/১৯৯৭ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচএসবস  ২ে 

বি এস এস (সম্মাি)  ২ে 

এম এস এস   ২ে 

89.  জিাি এ যক এম আজাদ (১২১৮৬)  

সেকারী অধ্যািক (সমাজকল্যাণ)  

জন্মতাবরখঃ ১৫/০৮/১৯৬৮ 

মাদারীপুর সরকাবর কলেজ, মাদারীপুর।  

এস এস বস ১ম ১৩/০৭/১৯৯৬ ১৩/০৫/১৯৯৮ ০৯/০৪/১৯৯৭ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচ এস বস ১ম 

বি এ (সম্মাি)  ২ে  

এম এ ২ে  

90.  জিাি কাজী িজলুর রেমাি  

সেকারী অধ্যািক (সমাজকল্যাণ)  

জন্মতাবরখঃ ২২/০০৮/১৯৬৭ 

সরকাবর সারদা সুন্দরী মবেো কলেজ, েবরদপুর।  

 

এসএসবস  ১ম  ১০/০৮/১৯৯৬ ১৩/০৫/১৯৯৮ ১৩/০৫/১৯৯৮ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচএসবস  ২ে 

বি এস এস (সম্মাি)  ২ে 

এম এস এস  ২ে 

 

বিষেঃ বেসািবিজ্ঞাি 

ক্রবমক িং িাম, আইবি, িদিী, বিষে, জন্মতাবরখ, িতথমাি কম থস্থে বশক্ষাগত য াগ্যতা যিসরকাবর চাকবরলত 

বিলোগ ও য াগদালির 

তাবরখ 

সরকাবর চাকবরলত 

য াগদালির তাবরখ 

কলেজ 

জাতীেকরলণর 

তাবরখ 

ইলেকটিভ সাবভ থলসর সমেকাে মন্তব্য 

91.  জিাি জেিাে আলিদীি (১২২৯৭)  

সেকারী অধ্যািক (বেসািবিজ্ঞাি)  

জন্মতাবরখঃ ২২/০১/১৯৬৪ 

কারমাইলকে কলেজ, রংপুর।  

এসএসবস  ২ে ৩০/০৮/১৯৮৯ ২২/১২/১৯৯৮ ২৭/০৮/১৯৯৭ ৩ িছর ৫ মাস ২৯ বদি   

এইচএসবস  ২ে 

বি কম  ২ে 

এম কম   

92.  জিাি যরলেিা যেরলদৌস (১০৯০৫)  

সেকারী অধ্যািক (বেসািবিজ্ঞাি)  

জন্মতাবরখঃ ০১/০১/১৯৬৪ 

 লশার সরকাবর বসটি কলেজ,  লশার।  

এসএসবস  ২ে ০২/০৯/১৯৯১ ০১/০৩/১৯৯৯ ০৬/০৪/১৯৯৭ ২ িছর ১১ মাস ২৭ বদি   

এইচএসবস  ২ে 

স্নাতক (সম্মাি)  ২ে 

স্নাতলকাত্তর  ২ে 

93.  জিাি েরোদ জাবমে (১২১৬৩)  

প্রভাষক (বেসািবিজ্ঞাি)  

জন্মতাবরখঃ ০১/০৬/১৯৬৫ 

গাজীপুর সরকাবর মবেো কলেজ, গাজীপুর।  

এস এস বস ২ে  ০২/১০/১৯৯৩ 

 

০২/১০/১৯৯৩ 

১৭/০৮/১৯৯৮ ০৮/০৪/১৯৯৭ ৪ িছর পূণ থ িা েওোে ইলেকটিভ 

সাবভ থস প্রল াজু িে। 

 

এইচ এস বস ২ে  
বি কম (সম্মাি)  ২ে  
এম কম   ২ে  
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বিষেঃ সংস্কৃত 

ক্রবমক িং িাম, আইবি, িদিী, বিষে, জন্মতাবরখ, িতথমাি কম থস্থে বশক্ষাগত য াগ্যতা যিসরকাবর চাকবরলত 

বিলোগ ও য াগদালির 

তাবরখ 

সরকাবর চাকবরলত 

য াগদালির তাবরখ 

কলেজ 

জাতীেকরলণর 

তাবরখ 

ইলেকটিভ সাবভ থলসর সমেকাে মন্তব্য 

94.  জিাি সুিীে কুমার োওোদার  

প্রভাষক (সংস্কৃত)  

জন্মতাবরখঃ ২৫/০১/১৯৫৬ 

মাদারীপুর সরকাবর কলেজ, মাদারীপুর।  

এসএসবস  ১ম  ২৮/১২/১৯৮৪ ১৩/০৫/১৯৯৮ ০৯/০৪/১৯৯৭ ৬ িছর ৪ মাস   

এইচএসবস  ৩ে  

বি এ (সম্মাি)  ১ম  

এম এ  ২ে  
 


