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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা/২০২০ 

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

 ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ   শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী       

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ  

 

চাকুরীকাি  

 
 

 

 

িন্তব্য  

 1  শনিা রানী জ্ াষ  

ভীি নগর সপ্রাশব  

২৭/১০/১৯৬৩  এস এস শস –  ২য় ১৯/০৬/১৯৮৩  শসইনএড  

 

১৯/০৬/১৯৮৩   ২৬/১০/২০১৭  ১৯/০৬/১৯৮৩  ৩৭ বছর ১ িাস 

১৩ শদন  

  

২ কািীতারা িজুিদার  

স্বপ মজবতাঙ্গা সপ্রাশব  

০৩/০২/১৯৬৪  এস এস শস – ৩য়   ০৬/০৩/১৯৮৫  শসইনএড  

 

০৬/০৩/১৯৮৫  ২৬/১০/২০১৭   ০৬/০৩/১৯৮৫  ৩৫  বছর ৪িাস 

২৫ শদন  

  

৩ বীনা পাশন সরকার  

িাযবাড়ী পুর সপ্রাশব  

০৫/১০/১৯৬৮ এসএসশস – ৩য়   

এইচএসশস – ২য় 

২৫/১১/১৯৮৭  শসইনএড  ২৫/১১/১৯৮৭  ০৩/১২/২০১৫  ২৫/১১/১৯৮৭  ৩২  বছর ৬িাস 

৬ শদন  

  

৪ জ্িাাঃ সুকুর আিী  

বড়শহযিী সপ্রাশব  

০৮/০৩/১৯৬৫  এসএসশস – ১ি 

এইচএসশস – ২য়  

শবএসএস  - ৩য়  

 ২০/০২/১৯৯১  শসইনএড   ২০/০২/১৯৯১ ০৩/১২/২০১৫   ২০/০২/১৯৯১ ২৯  বছর ৫ িাস 

১১  শদন  

চিশত 

দাশয়ত্ব 

পািনরত  

৫ শ্রীকান্ত দাস  

বারুগ্রাি সপ্রাশব  

২৮/০২/১৯৬৬ এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ৩য়  

শবএসশস   - ৩য়  

১০/০৬/১৯৯০  শসইনএড  ১০/০৬/১৯৯০  ০৩/১২/২০১৫  ১০/০৬/১৯৯০  ৩০  বছর ১ িাস 

২১  শদন  

 

৬ শনরূপি জ্চৌধুরী  

জ্কািরশদয়া  সপ্রাশব  

০৭/০৯/১৯৬৮  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়  

শবএসশস   - ৩য়  

০৫/০৯/১৯৯০  শসইনএড  ০৫/০৯/১৯৯০  ০৩/১২/২০১৫  ০৫/০৯/১৯৯০  ২৯  বছর ১০ িাস 

২৬  শদন  

চিশত 

দাশয়ত্ব 

পািনরত  

৭ গীতা রানী শবশ্বাস  

আকশুকনা  সপ্রাশব  

০১/০৭/১৯৭০  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ৩য়  

শব এসএস  - ৩য়  

 ১০/০৬/১৯৯০  শসইনএড  ১০/০৬/১৯৯০  ০৩/১২/২০১৫   ১০/০৬/১৯৯০  ৩০  বছর ১ িাস 

২১  শদন  

চিশত 

দাশয়ত্ব 

পািনরত  

৮  আিজরাযা িাশহন  

রাযধরপুর  সপ্রাশব  

০১/০৭/১৯৭০ এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ৩য়  

শব এ   - ৩য়  

০২/০৬/১৯৯০  শসইনএড  ০২/০৬/১৯৯০  ০৩/১২/২০১৫  ০২/০৬/১৯৯০  ৩০  বছর ১িাস 

২৯ শদন  

চিশত 

দাশয়ত্ব 

পািনরত  

৯ শিখা রার্ী শিদ্ধা  

চািটা সপ্রাশব  

২৩/০২/১৯৭২  এস এস শস – ২য়  ৩০/১১/১৯৯৩   শসইনএড  

 

৩০/১১/১৯৯৩ ২৬/১০/২০১৭  ৩০/১১/১৯৯৩  ২৬ বছর ০ িাস 

৩০   শদন  

  

১০ রুিা িজুিদার  

পারুশিয়া সপ্রাশব 

২৮/০৫/১৯৭৫ এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য় 

শব এ   - ২য়  

০১/০৭/১৯৯৬  শসইনএড  ০১/০৭/১৯৯৬  ০৩/১২/২০১৫  ০১/০৭/১৯৯৬  ২৪   বছর ০ িাস 

৩০   শদন  

 

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ   শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

 

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ  

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ 

চাকুরীকাি  

 
 
 

িন্তব্য  

১১ সুরাইয়া পারভীন  

জ্কানাগ্রাি  সপ্রাশব  

২৬/০৯/১৯৭৬ এসএসশস – ১ি 

এইচএসশস – ১ি 

শব এ   -  ২য়  

এি এ -  ২য়  

 ০১/০৭/১৯৯৬  শসইনএড   ০১/০৭/১৯৯৬ ০৩/১২/২০১৫   ০১/০৭/১৯৯৬ ২৪  বছর ০ িাস 

৩০   শদন  

চিশত 

দাশয়ত্ব 

পািনরত  

১২ জ্িাাঃ আইয়ুব আিী  

সারুটিয়া  সপ্রাশব  

১২/০৫/১৯৬৮  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ৩য়  

শবএসশস   - ৩য়  

১১/০৩/১৯৯৮  শসইনএড  ১১/০৩/১৯৯৮  ০৩/১২/২০১৫  ১১/০৩/১৯৯৮  ২২ বছর ৪ িাস 

২০     শদন  

চিশত 

দাশয়ত্ব 

পািনরত  

১৩ জ্িাাঃ ওসিান  

খািকুিা   সপ্রাশব  

১৪/০৫/১৯৭০  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য়  

শব এ - ৩য়  

১১/০৩/১৯৯৮  শসইনএড  ১১/০৩/১৯৯৮  ০৩/১২/২০১৫  ১১/০৩/১৯৯৮  ২২  বছর ৪ িাস 

২০     শদন  

চিশত 

দাশয়ত্ব 

পািনরত  

১৪ জ্িাাঃ রশিকুি 

ইসিাি  

বাওনারা  সপ্রাশব  

১৮/০৯/১৯৭০  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়  

শবএসশস   - ৩য়  

১১/০৩/১৯৯৮  শসইনএড  ১১/০৩/১৯৯৮  ০৩/১২/২০১৫  ১১/০৩/১৯৯৮  ২২  বছর ৪ িাস 

২০     শদন  

চিশত 

দাশয়ত্ব 

পািনরত  

১৫ শবপ্লব কুিার শসকদার  

চরদশক্ষর্বাড়ী  সপ্রাশব 

১১/০৬/১৯৭৫  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য় 

শব এ    -    ২য়  

এি এস এস – ২য়  

১২/০৩/১৯৯৮  শসইনএড  ১২/০৩/১৯৯৮  ০৩/১২/২০১৫  ১২/০৩/১৯৯৮  ২২  বছর ৪ িাস 

১৯      শদন  

চিশত 

দাশয়ত্ব 

পািনরত  

১৬ যাশহদা খাতুন  

রায়পুর িশনরুশিন 

জ্িাল্লা  সপ্রাশব  

০১/০৮/১৯৭৬  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ১ি  

শব এস এস  - ২য়   

১০/০৩/১৯৯৮  শসইনএড  ১০/০৩/১৯৯৮  ০৩/১২/২০১৫  ১০/০৩/১৯৯৮  ২২  বছর ৪ িাস 

২১    শদন  

চিশত 

দাশয়ত্ব 

পািনরত  

১৭  জ্িাাঃ খশিলুর রহিান 

জ্িখ  

নতুনচর সপ্রাশব  

১৫/১১/১৯৬৭  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়  

শবএ(অনাস ম)   - ৩য় 

এি এ  - ৩য়   

১২/০১/১৯৯৯  শসইনএড  ১২/০১/১৯৯৯  ০৩/১২/২০১৫  ১২/০১/১৯৯৯  ২১  বছর ৬ িাস 

১৩    শদন  

চিশত 

দাশয়ত্ব 

পািনরত  

১৮ নজরাত্তি কুিার 

শবশ্বাস  

বাসাবাড়ী  সপ্রাশব  

২৪/১১/১৯৬৯  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – 

কম্পাট মজিন্টাি  

শব এ  - ৩য়  

১২/০১/১৯৯৯  শসইনএড  ১২/০১/১৯৯৯  ০৩/১২/২০১৫  ১২/০১/১৯৯৯ ২১  বছর ৬ িাস 

১৩    শদন  

চিশত 

দাশয়ত্ব 

পািনরত  

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

 

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ 

 

 

 

 

 শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র 

তাশরখ  

চাকুরীকাি  িন্তব্য  

১৯ শবনয় কৃষ্ণ জ্ াষ  

িক্ষ্মর্শদয়া সপ্রাশব  

২৩/০৬/১৯৭০  এসএসশস – ২য়   

এইচএসশস – ২য় 

শব এস শস – ৩য়  

১০/০১/১৯৯৯  শসইনএড  ১০/০১/১৯৯৯  ০৩/১২/২০১৫  ১০/০১/১৯৯৯  ২১  বছর ৬ 

িাস ২১    শদন  

চিশত দাশয়ত্ব 

পািনরত  

২০ িধুসূদন সরকার  

পাকাশিয়া  সপ্রাশব  

১৬/০৪/১৯৭২ এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ৩য়  

শব এ   - ২য়  

  ১০/০১/১৯৯৯  শসইনএড    ১০/০১/১৯৯৯  ০৩/১২/২০১৫    

১০/০১/১৯৯৯  

২১  বছর ৬ 

িাস ১৫    শদন  

চিশত দাশয়ত্ব 

পািনরত  

২১ রূপচাঁদ জ্ াষ  

ধি মতিা  সপ্রাশব  

০১/০৬/১৯৭২  এসএসশস – ২য়   

এইচএসশস – ২য়  

শবএ    - ২য়  

১২/০১/১৯৯৯ শসইনএড  ১২/০১/১৯৯৯ ০৩/১২/২০১৫  ১২/০১/১৯৯৯ ২১  বছর ৬ 

িাস ১৩    শদন  

চিশত দাশয়ত্ব 

পািনরত  

২২ শিজরায আহম্মদ  

বড়গশড়য়া  সপ্রাশব  

০১/০৮/১৯৭৩  এসএসশস – ২য় 

এইচএসশস – ২য়  

শবএ  - ৩য়  

১২/০১/১৯৯৯  শসইনএড  ১২/০১/১৯৯৯  ০৩/১২/২০১৫  ১২/০১/১৯৯৯  ২১  বছর ৬ 

িাস ১৩    শদন  

চিশত দাশয়ত্ব 

পািনরত  

২3 কাকিী রার্ী কর  

কঠুরাকাশি সপ্রাশব  

০১/০২/১৯৭০  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য়  

শব এ   - ২য়  

১৮/০৫/১৯৯৯  শসইনএড  ১৮/০৫/১৯৯৯  ০৩/১২/২০১৫  ১৮/০৫/১৯৯৯ ২১  বছর ২িাস 

১৩    শদন  

চিশত দাশয়ত্ব 

পািনরত  

২4 জ্িাাঃ আব্দুি হাশিি  

িরাশবিা  সপ্রাশব  

০৭/০৯/১৯৭১  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়  

শবএ   -   ২য়  

এি এ – ২য়  

১৯/০৫/১৯৯৯  শসইনএড  ১৯/০৫/১৯৯৯  ২৬/১০/২০১৭  ১৯/০৫/১৯৯৯  ২১  বছর ২িাস 

১২    শদন  

চিশত দাশয়ত্ব 

পািনরত  

২5 রাশিদা জ্বগি  

পাটশকয়াবাড়ী পূব ম 

পাড়া  সপ্রাশব  

০১/০৮/১৯৭২  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ১ি  

শবএসএস  - ৩য়  

১৯/০৫/১৯৯৯  শসইনএড  ১৯/০৫/১৯৯৯  ২৬/১০/২০১৭  ১৯/০৫/১৯৯৯  ২১  বছর ২িাস 

১২    শদন  

চিশত দাশয়ত্ব 

পািনরত  

২6 জ্রজবকা সুিতানা 

বড়শহযিী সপ্রাশব   

১১/১০/১৯৭২  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ৩য়  

শবএসশস   - ৩য়  

০৮/০৬/১৯৯৯  শসইনএড  ০৮/০৬/১৯৯৯ ২৬/১০/২০১৭  ০৮/০৬/১৯৯৯ ২১  বছর ১িাস 

২৩   শদন  

চিশত দাশয়ত্ব 

পািনরত  

 

 

  

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ   শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা 

 

 

 

 

 প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-

ইন-এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র 

তাশরখ  

চাকুরীকাি 

 

 

 

 

িন্তব্য  

২7 শবপ্লব কুিার পাি  

কুরিী  সপ্রাশব  

১৬/০৪/১৯৭৩  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য় 

শব এ – ৩য়  

১৮/০৫/১৯৯৯  শসইনএড  ১৮/০৫/১৯৯৯  ০৩/১২/২০১৫  ১৮/০৫/১৯৯৯ ২১  বছর ২িাস 

১৩    শদন  

চিশত দাশয়ত্ব 

পািনরত  

 ২8 স্মৃশত রানী দত্ত  

তুিসীবরাট সপ্রাশব  

০৭/০৯/১৯৭৩  এসএসশস – ১ি   

এইচএসশস – ২য়  

শব  কি   - ৩য়  

০১/০৬/১৯৯৯  শসইনএড  ০১/০৬/১৯৯৯ ২৬/১০/২০১৭  ০১/০৬/১৯৯৯ ২১  বছর ২িাস 

০১  শদন  

 

29 িাহমুদা খানি  

চর আড়কাশি  

সপ্রাশব  

৩০/০৬/১৯৭৫  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য়  

শব এ   - ২য়  

১৮/০৫/১৯৯৯  শসইনএড  ১৮/০৫/১৯৯৯  ২৬/১০/২০১৭  ১৮/০৫/১৯৯৯  ২১  বছর ২িাস 

১৩    শদন  

চিশত দাশয়ত্ব 

পািনরত  

৩0 িারহানা নাসরীন  

বহরপুর  সপ্রাশব  

১৫/১০/১৯৭৬  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়  

শব এ   - ২য়  

১৯/০৫/১৯৯৯  শসইনএড  ১৯/০৫/১৯৯৯  ২৬/১০/২০১৭  ১৯/০৫/১৯৯৯  ২১  বছর ২িাস 

১২    শদন  

চিশত দাশয়ত্ব 

পািনরত  

৩1 িাশহনা খাতুন  

জ্খািমরািশদয়া সপ্রাশব  

১৫/০৭/১৯৭৬   এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়  

শবএ      -  ২য়  

এি এ  - ২য়  

১৮/০৫/১৯৯৯  শসইনএড  ১৮/০৫/১৯৯৯  ২৬/১০/২০১৭  ১৮/০৫/১৯৯৯  ২১  বছর ২িাস 

১৩    শদন  

চিশত দাশয়ত্ব 

পািনরত  

৩2 জ্িিী রানী দাস  

ধি মতিা সপ্রাশব  

১৫/১২/১৯৭৬ এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য় 

শব এ – ৩য়  

 ২০/০৫/১৯৯৯  শসইনএড  ২০/০৫/১৯৯৯  ২৬/১০/২০১৭  ২০/০৫/১৯৯৯  ২১  বছর ২িাস 

১১  শদন  

 

৩3 জ্িশরনা সুিতানা  

বাশিয়াকাশি িজডি 

সপ্রাশব  

১৬/০১/১৯৭৭  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়  

শব এ   - ৩য়  

১৮/০৫/১৯৯৯  শসইনএড  ১৮/০৫/১৯৯৯  ২৬/১০/২০১৭  ১৮/০৫/১৯৯৯  ২১  বছর ২িাস 

১৩    শদন  

 

৩4 শ্যািি কুিার কর  

িক্ষ্মর্শদয়া সপ্রাশব  

১৯/১২/১৯৭২  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়  

শবএসশস   - ৩য়  

১৩/০৬/২০০০  শসইনএড  ১৩/০৬/২০০০  ২৬/১০/২০১৭  ১৩/০৬/২০০০  ২০ বছর ১িাস 

১৮    শদন  

 

 

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

 

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ  

 

 

 

 

 শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ 

চাকুরীকাি  িন্তব্য  

৩5 জ্িাাঃ জ্িাস্তাশিজুর 

রহিান  

স্বাবিম্বী ইসিাম্পুর 

সপ্রাশব  

১৭/০২/১৯৭৩  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ৩য়  

শবএসএস  - ৩য়  

১৮/০৬/২০০০  শসইনএড  ১৮/০৬/২০০০ ২৬/১০/২০১৭  ১৮/০৬/২০০০ ২০  বছর ১িাস 

১৩    শদন  

 

৩6 জ্িরজদৌস খান  

চরআড়কাশি সপ্রাশব  

০১/০১/১৯৭৪  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য় 

শব এ – ২য়  

১৪/০৬/২০০০  শসইনএড  ১৪/০৬/২০০০  ২৬/১০/২০১৭  ১৪/০৬/২০০০  ২০ বছর ১িাস ১৭    

শদন  

 

37 যাহাঙ্গীর আিি  

স্বপ মজবতাাংগা সপ্রাশব  

১০/১১/১৯৭৪  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়   

শব এ(অনাস ম) - ২য়   

এি এস এস – ৩য় 

১৪/০৬/২০০০  শসইনএড  ১৪/০৬/২০০০  ২৬/১০/২০১৭  ১৪/০৬/২০০০  ২০  বছর ১িাস 

১৭    শদন  

 

38 িশহববুি হাসান শিয়া 

ইশিিজকাি সপ্রাশব  

০১/০১/১৯৭৫ এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়  

শব এ  - ২য়  

 ১২/০৭/২০০০   শসইনএড   ১২/০৭/২০০০   ২৬/১০/২০১৭   ১২/০৭/২০০০   ২০ বছর ০ িাস 

১৪   শদন  

 

39 নাযনীন আকতার  

বাশিয়াকাশি সপ্রাশব  

০১/০৩/১৯৭৬  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য় 

শব এস এস -২.৮০  

০২/০৭/২০০০  শসইনএড   ০২/০৭/২০০০  ২৬/১০/২০১৭  ০২/০৭/২০০০  ২০  বছর ০ িাস 

২৯    শদন  

 

৪0 নৃজপন্দ্রনাথ সরকার  

জ্সানাইকুড়ী সপ্রাশব  

০৭/০৫/১৯৭৬  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ১ি  

শবএসশস   - ৩য়  

১৪/০৬/২০০০  শসইনএড  ১৪/০৬/২০০০  ২৬/১০/২০১৭  ১৪/০৬/২০০০  ২০  বছর ১িাস 

১৭    শদন  

 

৪1 আশতকা পারভীন মুন্নী  

শ কিিা সপ্রাশব  

০১/০৭/১৯৭৬  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়  

শবএসএস    - ২য় 

 এিএসএস -২য়  

১৪/০৬/২০০০  শসইনএড  ১৪/০৬/২০০০  ২৬/১০/২০১৭  ১৪/০৬/২০০০  ২০ বছর ১িাস ১৭    

শদন  

 

 ৪2 চশিদাস শবশ্বাস  

যাংগি সপ্রাশব  

১৫/১২/১৯৭৬  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়  

শব এস এস    - ২য়  

০২/০৭/২০০০   শসইনএড  ০২/০৭/২০০০   ২৬/১০/২০১৭  ০২/০৭/২০০০   ২০  বছর ০ িাস 

২৯    শদন  

 

 

 

             উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ   শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ 

চাকুরীকাি  

 

 

 

 

িন্তব্য  

 

 

 

৪3 শচনু রাশন জ্দ 

রািশদয়া বাশিকা 

সপ্রাশব  

০১/১০/১৯৭৭  এসএসশস – ১ি 

এইচএসশস – ২য়  

শবএসএস  - ২য় 

এি এস এস -২য়  

১৩/০৬/২০০০  শসইনএড  ১৩/০৬/২০০০  ২৬/১০/২০১৭  ১৩/০৬/২০০০  ২০  বছর ১িাস 

১৮    শদন  

 

৪4 শিউিী সরকার  

বারুগ্রাি সপ্রাশব  

১৭/১২/১৯৭৭  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়  

শব কি   - ৩য়  

১৪/০৬/২০০০  শসইনএড  ১৪/০৬/২০০০  ২৬/১০/২০১৭  ১৪/০৬/২০০০  ২০  বছর ১িাস 

১৭    শদন  

 

৪5 রত্না শবশ্বাস  

নশিয়া সপ্রাশব  

১৫/০৫/১৯৭৮  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়   

শব এ  - ২য়  

২৩/০৫/২০০০  শসইনএড  ২৩/০৫/২০০০ ২৬/১০/২০১৭  ২৩/০৫/২০০০ ২০  বছর ১িাস 

০৮    শদন  

 

৪6 পারভীন আকতার  

জ্বতাাংগা সপ্রাশব  

২১/১২/১৯৭৯  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য় 

শব এ   - ২য়  

এি এ – ২য়  

১৩/০৬/২০০০  শসইনএড  ১৩/০৬/২০০০  ২৬/১০/২০১৭  ১৩/০৬/২০০০  ২০  বছর ১িাস 

১৮    শদন  

 

47 যাহাঙ্গীর আিি  

বহরপুর সপ্রাশব  

০১/০১/১৯৭১  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ৩য়   

শব এ    - ৩য়  

১৪/০৩/২০০১  শসইনএড  ১৪/০৩/২০০১  ২৬/১০/২০১৭  ১৪/০৩/২০০১  ১৯ বছর ০৪  িাস 

১৭ শদন  

  

48 জ্িাাঃ িািসুি আিি  

বহরপুর সপ্রাশব  

৩০/০৭/১৯৭১  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ৩য়   

শব এ    - ৩য়  

১৪/০৩/২০০১  শসইনএড  ১৪/০৩/২০০১  ২৬/১০/২০১৭  ১৪/০৩/২০০১  ১৯ বছর ০৪  িাস 

১৭ শদন  

 

49  রুশবয়া খাতুন  

সারুটিয়া সপ্রাশব  

১৭/০৪/১৯৭৪  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য় 

শব এ – ৩য়  

এি এস এস – ২য়  

১৪/০৩/২০০১  শসইনএড  ১৪/০৩/২০০১  ২৬/১০/২০১৭  ১৪/০৩/২০০১  ১৯ বছর ০৪  িাস 

১৭ শদন  

 

৫0 শিশি ভট্টাচার্য্ম 

যািািপুর স্প্রাশব  

০১/০৫/১৯৭৫  এসএসশস – ২য়  

 

১৪/০৩/২০০১  শসইনএড  ১৪/০৩/২০০১  ২৬/১০/২০১৭  ১৪/০৩/২০০১  ১৯ বছর ০৪  িাস 

১৭ শদন  

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০ 

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ   শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা   প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ 

চাকুরীকাি  

 

 

 

 

িন্তব্য  

 

 

 

 

৫1 জ্িাাঃ যািাি িশল্লক  

চর বহরপুর সপ্রাশব  

০৯/০৯/১৯৭৫   এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস –১ি   

শব এ    - ২ য়  

১৪/০৩/২০০১  শসইনএড  ১৪/০৩/২০০১  ২৬/১০/২০১৭  ১৪/০৩/২০০১  ১৯ বছর ০৪  িাস 

১৭ শদন  

 

৫2 যশি পারভীন  

রাযধরপুর সপ্রাশব  

৩১/১২/১৯৭৬  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়   

শব কি   - ৩য়  

এি কি – ২য়  

১৪/০৩/২০০১  শসইনএড  ১৪/০৩/২০০১  ২৬/১০/২০১৭  ১৪/০৩/২০০১  ১৯ বছর ০৪  িাস 

১৭ শদন  

 

৫3  শবদ্যেৎ কুিার 

শসকদার  

তািতিা সপ্রাশব  

১২/০৬/১৯৭৭  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়   

শবএসশস   - ২য়  

১৪/০৩/২০০১  শসইনএড  ১৪/০৩/২০০১  ২৬/১০/২০১৭  ১৪/০৩/২০০১  ১৯ বছর ০৪  িাস 

১৭ শদন  

 

৫4 িাশহিা পারভীন  

স্বাবিম্বী ইসিািপুর 

সপ্রাশব  

১৯/০৩/১৯৭৮ এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ১.৬০  

  

১৪/০৩/২০০১  শসইনএড  ১৪/০৩/২০০১  ২৬/১০/২০১৭  ১৪/০৩/২০০১  ১৯ বছর ০৪  িাস 

১৭ শদন  

 

৫5 রুিানা পারভীন  

রািশদয়া বািক 

সপ্রাশব  

২০/০৯/১৯৭৮  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ১ি  

শব এ  - ২য়  

এি এ – ২য়  

১৪/০৩/২০০১  শসইনএড  ১৪/০৩/২০০১  ২৬/১০/২০১৭  ১৪/০৩/২০০১  ১৯ বছর ০৪  িাস 

১৭ শদন  

  

৫6 শিজরাযা খাতুন  

নওপাড়া বািক 

সপ্রাশব 

২৯/১১/১৯৮০  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ১ি   

শব  এ  - ২.৮১  

১৪/০৩/২০০১  শসইনএড  ১৪/০৩/২০০১  ২৬/১০/২০১৭  ১৪/০৩/২০০১  ১৯ বছর ০৪  িাস 

১৭ শদন  

 

57 ইয়াসশিন আকতার  

জ্বতাঙ্গা  সপ্রাশব  

১০/০৪/১৯৮১ এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য়   

শব এ   - ৩য়  

এি এ – ৩য়  

১৪/০৩/২০০১  শসইনএড  ১৪/০৩/২০০১    ১৯ বছর ০৪  িাস 

১৭ শদন  

 

58 সুিাইয়া সুিতানা  

রািশদয়া বািক 

সপ্রাশব  

১৬/০৩/১৯৮০  এসএসশস – ১ি   

এইচএসশস – ২য় 

শব এ – ২য় 

১৫/০৩/২০০১  শসইনএড  ১৫/০৩/২০০১    ১৯ বছর ০৪  িাস 

১৬ শদন  

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

 

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ   শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ 

চাকুরীকাি  

 

 

 

 

িন্তব্য   

59 শ্যািি শবশ্বাস  

জ্কািরশদয়া সপ্রাশব  

২০/০৬/১৯৭৪  এসএসশস – ২য়   

এইচএসশস – ২য় 

শব এস এস- ২য়  

এি  এ  -২য়  

২০/০৮/২০০১  শসইনএড  

 

 

২০/০৮/২০০১    ১৮ বছর ১১ িাস 

১১ শদন  

 

৬0 জ্রাজকয়া পারভীন  

নওপাড়া বািক 

সপ্রাশব  

২৫/০৯/১৯৭৪  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য়  

শব এস এস   - ২য়  

এি এস এস – ২য়  

২০/০৮/২০০১  শসইনএড  ২০/০৮/২০০১     ১৮ বছর ১১ িাস 

১১ শদন  

 

৬১ জ্িাহাম্মদ িাহীন 

আি িাসুদ  

বাশিয়াকাশি িজডি  

সপ্রাশব  

১৮/০১/১৯৭৫  এসএসশস – ২য়   

এইচএসশস – ২য় 

শব কি  – ৩য়  

এি কি – ২য় 

২০/০৮/২০০১  শসইনএড  ২০/০৮/২০০১    ১৮ বছর ১১ িাস 

১১ শদন  

 

৬২ তাহশিনা আিজরাযা  

নারুয়া সপ্রাশব              

১৬/০৮/১৯৭৬  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ১ি  

শব এস এস  - ৩য়  

২০/০৮/২০০১  শসইনএড  ২০/০৮/২০০১    ১৮ বছর ১১ িাস 

১১ শদন  

 

৬৩ স্বপন কুিার দাস  

বারুগ্রাি সপ্রাশব  

১১/১১/১৯৭৬ এসএসশস – ১ি 

এইচএসশস – ১ি  

শবএসএস   - ২য়  

এি এস এস -২য়  

২০/০৮/২০০১  শসইনএড  ২০/০৮/২০০১    ১৮ বছর ১১ িাস 

১১ শদন  

 

৬৪ শরক্তা মুখাযী  

নওপাড়া বািক 

সপ্রাশব  

 ১০/০৫/১৯৭৮ এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়  

শব  এ   - ৩.৪০   

২০/০৮/২০০১  শসইনএড  ২০/০৮/২০০১    ১৮ বছর ১১ িাস 

১১ শদন  

 

৬৫  নাসশরন জ্বগি  

চরিশরদপুর সপ্রাশব  

০৭/০৮/১৯৭৮  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়  

শব  এ     - ২য়  

২০/০৮/২০০১  শসইনএড  ২০/০৮/২০০১    ১৮ বছর ১১ িাস 

১১ শদন  

 

 

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

                  

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ   শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ 

চাকুরীকাি  

 

 

 

 

িন্তব্য   

৬৬  শিউিী রানী শবশ্বাস  

জ্সানাইকুড়ী সপ্রাশব  

১০/০৮/১৯৭৮  এসএসশস – ১ি 

এইচএসশস – ২য়  

শবএসএস  - ৩য়  

২০/০৮/২০০১  শসইনএড  ২০/০৮/২০০১    ১৮ বছর ১১ িাস 

১১ শদন  

 

৬৭  িিতা রানী িণ্ডি  

হাবাসপুর সপ্রাশব  

২১/১১/১৯৭৮  এসএসশস – ১ি   

এইচএসশস – ২য়  

শব  এ  -  ৩য়  

২০/০৮/২০০১  শসইনএড  ২০/০৮/২০০১   

 

 

 ১৮ বছর ১১ িাস 

১১ শদন  

 

৬৮  পাথ ম প্রতীি দাস  

সাধুখািী সপ্রাশব  

১১/০৬/১৯৭৩  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য়   

শব কি    - ৩য়  

এি কি – ২য়  

২৫/০২/২০০৩  শসইনএড  ২৫/০২/২০০৩     ১৭ বছর ০৫ িাস  

০৬শদন  

 

৬৯  যয়ন্তী সরকার  

যািািপুর সপ্রাশব  

২৬/১১/১৯৭৩  এসএসশস – ২য়    

এইচএসশস – ৩য় 

শব  এ  -  ৩য়  

২২/০২/২০০৩  শসইনএড  ২২/০২/২০০৩      ১৭ বছর ০৫ িাস  

০৯শদন  

 

৭০  অরশবন্দু িজুিদার  

বাশিয়াকাশি িজডি 

সপ্রাশব  

৩০/১২/১৯৭৬ এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ১ি   

শবএসএস    - ২য়  

এি এস এস -৩য়  

২৫/০২/২০০৩  শসইনএড  ২৫/০২/২০০৩   

 

  

 

 ১৭ বছর ০৫ িাস  

০৬শদন  

 

৭১  জ্কৌিল্যা বাড়ড়  

জ্পাটরা সপ্রাশব  

০৮/০৫/১৯৮০ এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ১ি  

শব এ   - ৩য়  

২৫/০২/২০০৩  শসইনএড  ২৫/০২/২০০৩     ১৭ বছর ০৫ িাস  

০৬শদন  

 

৭২  সাশবনা ইয়াশসশিন  

রাযধরপুর সপ্রাশব  

 

১৮/০৩/১৯৮১ এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ১ি   

শব  এ    - ৩য়  

২৫/০২/২০০৩  শসইনএড  ২৫/০২/২০০৩    ১৭ বছর ০৫ িাস  

০৬শদন  

 

৭৩  জ্রখা রানী সরকার  

নটাপাড়া সপ্রাশব  

০৫/০৯/১৯৮১  এসএসশস – ২য়    

 

২৭/০২/২০০৩  শসইনএড  ২৭/০২/২০০৩    ১৭ বছর ০৫ িাস  

০৪শদন  

 

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

                 

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ   শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ 

চাকুরীকাি  

 

 

 

 

িন্তব্য  

৭৪   কাযী জ্রযাউি 

হাসান  

খািকুিা সপ্রাশব  

২০/১০/১৯৭২  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য়  

শব  এ    - ২য়   

০৫/০৬/২০০৩  শসইনএড  ০৫/০৬/২০০৩    ১৭ বছর ০১ 

িাস  ২৬শদন  

 

৭৫ নাছশরন সুিতানা  

জ্খািমরািশদয়া 

সপ্রাশব  

০৬/০৮/১৯৭৪  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ৩য়   

শব  এ  - ২য়   

০৫/০৬/২০০৩  শসইনএড  ০৫/০৬/২০০৩     ১৭ বছর ০১ 

িাস  ২৬শদন  

 

৭৬  িািীিা খাতুন  

পাইককাশি সপ্রাশব  

২২/০৯/১৯৭৪  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য়  

শব এস এস   - ২য়   

এি এস এস – ২য়  

৩০/০৬/২০০৩  শসইনএড  ৩০/০৬/২০০৩     ১৭ বছর ০১ 

িাস  ০১শদন  

 

৭৭ জ্িাহাম্মদ িাসুদ্যর  

জ্রযা  

বাকসাডাঙ্গী সপ্রাশব  

২১/০৭/১০৭৫  এসএসশস – ১ি   

এইচএসশস – ১ি  

শব এ   - ৩য় 

এি  এ – ২য়  

০৫/০৬/২০০৩  শসইনএড  ০৫/০৬/২০০৩    ১৭ বছর ০১ 

িাস  ২৬শদন  

 

৭৮ এ.এস.এি.শযল্লুর 

রহিান  

চরদশক্ষর্বাড়ীসপ্রাশব  

০১/০১/১৯৭৬  এসএসশস – ৩য়   

এইচএসশস – ২য় 

শব  এ  -  ৩য়  

০৫/০৬/২০০৩  শসইনএড  ০৫/০৬/২০০৩    ১৭ বছর ০১ 

িাস  ২৬শদন  

 

৭৯ আব্দুস সবুর খান  

জ্বতাাংগা সপ্রাশব  

১৫/০১/১৯৭৬  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য়  

শবএসএস  - ৩য়  

৩০/০৬/২০০৩ শসইনএড  ৩০/০৬/২০০৩   ১৭ বছর ০১ 

িাস  ০১শদন  

 

৮০  হুিায়ন কশবর  

বাশিয়াকাশি িজডি 

সপ্রাশব  

০১/০৬/১৯৭৬  এসএসশস – ২য়    

এইচএসশস – ৩য়  

শব এ – ২য়  

০৪/০৬/২০০৩  শসইনএড  ০৪/০৬/২০০৩        

৮১ হাশসনা আকতার  

বহরপুর সপ্রাশব  

২০/১১/১৯৭৬  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য়   

শব এস এস  - ৩য়  

এি এস এস – ২য়  

০৫/০৬/২০০৩  শসইনএড  ০৫/০৬/২০০৩    ১৭ বছর ০১ 

িাস  ২৬শদন  

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 



                                                       Page 11 of 59 

 

সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ  

 

 

 

 

 শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র 

তাশরখ  

চাকুরীকাি  িন্তব্য  

৮২ জ্িাাঃ আবু হাসান  

বকচর সপ্রাশব  

১৩/০৩/১৯৭৭  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়   

শব  এ   - ২য়   

এি এ  - ৩য়  

০৫/০৬/২০০৩  শসইনএড  ০৫/০৬/২০০৩     ১৭ বছর ০১ িাস  

২৬শদন  

 

৮৩  িশযমনা খাতুন  

চর আড়কাশি সপ্রাশব  

০৩/০৭/১৯৭৮  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ১ি   

শব এ   -২য়  

 ০৭/০৬/২০০৩  শসইনএড   ০৭/০৬/২০০৩     ১৭ বছর ০১ িাস  

২৪শদন  

 

৮৪ নাযমুন নাহার  

 

ইন্দুরদী সপ্রাশব  

০৫/০৮/১৯৭৮  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়  

শব এ   - ২য়   

এি এ – ২য়  

০৪/০৬/২০০৩  শসইনএড  ০৪/০৬/২০০৩    ১৭ বছর ০১ িাস  

২৭শদন  

 

৮৫ ইশত রানী শবশ্বাস  

চরআড়কাশি সপ্রাশব  

১৬/১০/১৯৭৮  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ৩.২০  

০৫/০৬/২০০৩  শসইনএড  ০৫/০৬/২০০৩    ১৭ বছর ০১ িাস  

২৬শদন  

 

৮৬ মৃধা িরীফুি ইসিাি  

অিাংকারপুর সপ্রাশব 

৩১/১২/১৯৭৮  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ১ি  

শবএসএস   - ২য়  

এি এস এস -২য়  

০৫/০৬/২০০৩  শসইনএড  ০৫/০৬/২০০৩     ১৭ বছর ০১ িাস  

২৬শদন  

 

৮৭ রশহিা খাতুন  

গাড়াজকািা সপ্রাশব  

১০/০৯/১৯৭৯  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য়  

০৫/০৬/২০০৩  শসইনএড  ০৫/০৬/২০০৩    ১৭ বছর ০১ িাস  

২৬শদন  

 

৮৮ সুইপ্ট সুিতানা  

কুরিী  সপ্রাশব  

২৭/১০/১৯৭৯  এসএসশস – ১ি   

 

৩০/০৬/২০০৩ শসইনএড  ৩০/০৬/২০০৩   ১৭ বছর ০১ িাস  

০১শদন  

 

৮৯ িিতায পারভীন  

িািিারা সপ্রাশব  

১১/১০/১৯৮০  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়  

শব এস শস  - ২য়   

০৪/০৬/২০০৩  শসইনএড  ০৪/০৬/২০০৩    ১৭ বছর ০১ িাস  

২৭শদন  

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

                     

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ   শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর তাশরখ 

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ 

চাকুরীকাি  িন্তব্য  

৯০ পান্না রায়  

যািািপুর সপ্রাশব  

০১/১২/১৯৮০  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ১ি  

শব কি    - ২য়  

এি কি – ২য়  

০৫/০৬/২০০৩  শসইনএড  ০৫/০৬/২০০৩    ১৭ বছর ০১ িাস  

২৬শদন  

 

৯১ জ্িিািী রানী 

অশধকারী  

বারুগ্রাি সপ্রাশব  

২৫/১২/১৯৮০  এসএসশস – ১ি 

এইচএসশস – ১ি  

শব  এ    - ২য়   

এি এ -  ৩য়  

১৫/০৬/২০০৩  শসইনএড  ১৫/০৬/২০০৩     ১৭ বছর ০১ িাস  

১৬শদন  

 

৯২ সাইজয়েদা পারভীন  

ধি মতিা সপ্রাশব  

০১/০১/১৯৮১  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়   

শব  এ  - ৩.৩৫   

০৪/০৬/২০০৩  শসইনএড  ০৪/০৬/২০০৩    ১৭ বছর ০১ িাস  

২৭শদন  

 

৯৩ শিিা দাস  

আড়কাশি সপ্রাশব  

০১/০৩/১৯৮১  এসএসশস – ১ি 

এইচএসশস – ২য়  

শবএসএস  - ২য়  

এি এস শস – ২য়  

০২/০৬/২০০৩  শসইনএড  ০২/০৬/২০০৩     ১৭ বছর ০১ িাস  

২৯শদন  

 

৯৪ িশর্রা আকতার  

িাযবাড়ী সপ্রাশব  

১৫/০১/১৯৮২  এসএসশস – ২য়    

এইচএসশস – ২য় 

শব এসএস – ২.৭৩ 

০৫/০৬/২০০৩  শসইনএড  ০৫/০৬/২০০৩    ১৭ বছর ০১ িাস  

২৬শদন  

 

৯৫ জ্যোৎস্না রানী শবশ্বাস  

নশিয়া সপ্রাশব  

০৫/০৫/১৯৭৬  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য়   

শবএস এস  - ২য়   

এি এস এস – ২য়  

০৮/১১/২০০৩  শসইনএড  ০৮/১১/২০০৩       ১৬ বছর ০৮িাস  

২৩শদন  

 

৯৬ জ্িাাঃ নাজদর আিী  

রািশদয়া বািক 

সপ্রাশব  

১৯/০১/১৯৭৪ এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ৩য়  

শব  এ    - ২য়   

এি  এ – ২য়  

১৪/০১/২০০৪  শসইনএড  ১৪/০১/২০০৪     ১৬ বছর ০৬িাস  

১৭শদন  

 

  

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ  

 

 

 

 

 শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম 

জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-

ইন-এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর তাশরখ  

 

 

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র 

তাশরখ  

চাকুরীকাি 

 

 

 

 

িন্তব্য  

৯৭ জ্িাাঃ যাশহদ্যর রহিান  

িাযবাড়ী সপ্রাশব  

১০/০৯/১৯৭৬  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ৩য়  

শব এ  - ২য়  

এি  এ – ২য়  

১৪/০১/২০০৪  শসইনএড  ১৪/০১/২০০৪     ১৬ বছর ০৬িাস  

১৭শদন  

 

৯৮ শনলুিার ইয়াসশিন  

ভীিনগর সপ্রাশব  

২৫/০৯/১৯৭৯ এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস –২য়   

শবএসএস   - ২য়  

এি এস এস -২য়  

২৫/১১/২০০৪  শসইনএড  ২৫/১১/২০০৪       ১৫ বছর ০৮ িাস 

০৬শদন  

 

৯৯  শস্নগ্ধ্ো আচার্য্ম  

নওপাড়া বািক 

সপ্রাশব  

০২/০২/১৯৮৫  এসএসশস – ২য়   

এইচএসশস –২য়   

শবএসএস   - ২য়  

এি এস এস -২য়  

০৬/১২/২০০৪  শসইনএড  ০৬/১২/২০০৪     ১৫ বছর ০৭ িাস 

২৫শদন  

 

১০০ হরশসত জ্ াষ  

চািটা সপ্রাশব  

০৪/০৭/১৯৭৬  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়   

শব এ   - ২য়  

এি  এ – ২য়  

১৭/০৪/২০০৬  শসইনএড  ১৭/০৪/২০০৬      ১৪ বছর ০৩িাস 

১৪শদন  

 

১০১ জ্িাাঃ শযল্লুর রহিান  

জ্বতাঙ্গা সপ্রাশব  

২৫/১২/১৯৭৬  এসএসশস – ৩য়   

এইচএসশস – ২য় 

শব এ – ২য়  

১৭/০৪/২০০৬  শসইনএড  ১৭/০৪/২০০৬     ১৪ বছর ০৩িাস 

১৪শদন  

 

১০২ জ্িাাঃ হাজিি আিী  

খাশিয়ািধুপুর সপ্রাশব  

০৫/১১/১৯৭৭  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ১ি  

শব  এ    - ২য়   

১৮/০৪/২০০৬  শসইনএড  ১৮/০৪/২০০৬      ১৪ বছর ০৩িাস 

১৩শদন  

 

১০৩ িিয় কুিার রায়  

আকশুকনা সপ্রাশব  

০১/১২/১৯৭৭  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ৩য়  

শব এ   - ৩য়  

১৭/০৪/২০০৬  শসইনএড  ১৭/০৪/২০০৬     ১৪ বছর ০৩িাস 

১৪শদন  

 

১০৪ সম্পা খাতুন  

জ্কািরশদয়া সপ্রাশব  

০৬/০১/১৯৭৮  এসএসশস – ২য়  

 

১৭/০৪/২০০৬  শসইনএড  ১৭/০৪/২০০৬    ১৪ বছর ০৩িাস 

১৪শদন  

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

                     

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ   শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ  

চাকুরীকাি  

 

 

 

 

িন্তব্য  

১০৫ শযন্নাত িহি  

ভীিনগর সপ্রাশব  

২৪/০৮/১৯৭৮  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়   

শব এস এস  - ২য়  

এি এস এস – ২য়  

২৫/০৪/২০০৬  শসইনএড  ২৫/০৪/২০০৬      ১৪ বছর ০৩িাস 

০৭শদন  

 

১০৬ শরনা পারভীন  

নারুয়া সপ্রাশব  

৩১/১২/১৯৭৮  এসএসশস – ২য়    

এইচএসশস – ২য় 

 শব  এ – ২য়  

এি  এ  -  ২য়  

২৫/০৪/২০০৬  শসইনএড  ২৫/০৪/২০০৬    ১৪ বছর ০৩িাস 

০৭শদন  

 

১০৭  জ্চৌধুরী িযজি রাব্বী  

বাশিয়াকাশি িজডি 

সপ্রাশব  

২৮/০১/১৯৭৯  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়   

শব  এ   - ২য়   

১৭/০৪/২০০৬  শসইনএড  ১৭/০৪/২০০৬    ১৪ বছর ০৩িাস 

১৪শদন  

 

১০৮ জ্িাাঃ হারুন অর রশিদ  

অিাংকারপুর সপ্রাশব  

০১/০৬/১৯৭৯ এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য়  

শব এসএস  - ২য়  

১৭/০৪/২০০৬  শসইনএড  ১৭/০৪/২০০৬    ১৪ বছর ০৩িাস 

১৪শদন  

 

১০৯ িশরফুি ইসিাি  

জ্বরুিী সপ্রাশব  

৩০/০৬/১৯৭৯  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়  

শবএসএস   - ২য়  

১৭/০৪/২০০৬  শসইনএড  ১৭/০৪/২০০৬    ১৪ বছর ০৩িাস 

১৪শদন  

 

১১০ চম্পা খাতুন  

বাওনাড়া সপ্রাশব  

 ৩০/০৯/১৯৭৯  এসএসশস – ১ি 

এইচএসশস – ২য়  

১৭/০৪/২০০৬  শসইনএড  ১৭/০৪/২০০৬    ১৪ বছর ০৩িাস 

১৪শদন  

 

১১১  জ্িজহরুজন্নসা খানি  

জ্বরুিী সপ্রাশব  

২০/১০/১৯৭৯  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়  

শব এ   - ২য়  

১৭/০৪/২০০৬  শসইনএড  ১৭/০৪/২০০৬    ১৪ বছর ০৩িাস 

১৪শদন  

 

১১২ মুহাম্মদ িশহদ্যজ্জািান 

খান , বহরপুর সপ্রাশব 

২৫/১১/১৯৭৯  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য় 

শব কি   - ২য়  

এি কি – ২য়  

১৭/০৪/২০০৬  শসইনএড  ১৭/০৪/২০০৬    ১৪ বছর ০৩িাস 

১৪শদন  

 

  

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ   শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী  

 

করজর্র তাশরখ  

 

চাকুরীকাি  িন্তব্য  

১১৩  অনাশিকা িিি  

চািটা সপ্রাশব  

০৭/০৬/১৯৮০  এসএসশস – ২য়    

এইচএসশস – ২য় 

শবএস এস – ২য়  

১৭/০৪/২০০৬  শসইনএড  ১৭/০৪/২০০৬    ১৪ বছর ০৩িাস 

১৪শদন  

 

১১৪   িািসুশিন  

খাশিয়ািধুপুর সপ্রাশব 

২৭/০৯/১৯৮০  এসএসশস – ১ি 

এইচএসশস – ১ি   

শবএসএস  - ২য়  

১৮/০৪/২০০৬  শসইনএড  ১৮/০৪/২০০৬    ১৪ বছর ০৩িাস 

১৩শদন  

 

১১৫ সূশচত্রা রানী দাস  

নূতননগর সপ্রাশব  

২৫/১২/১৯৮০  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়  

শব এ(অনাস ম) - ২য়   

১৭/০৪/২০০৬  শসইনএড  ১৭/০৪/২০০৬    ১৪ বছর ০৩িাস 

১৪শদন  

 

১১৬ জ্রাকসানা নাসশরন  

স্বাবিম্বী সপ্রাশব  

২৪/১২/১৯৮২  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ১ি  

শব এ    - ৩য়  

এি এ – ৩য়  

১৭/০৪/২০০৬  শসইনএড  ১৭/০৪/২০০৬    ১৪ বছর ০৩িাস 

১৪শদন  

 

১১৭ িাপিা পারভীন  

নারুয়া সপ্রাশব  

২৮/১১/১৯৮৩  এসএসশস – ৩.৭৫  

এইচএসশস – ২.৭০  

শব এসএস  - ২য়  

এি এস এস – ২য়  

১৭/০৪/২০০৬  শসইনএড  ১৭/০৪/২০০৬     ১৪ বছর ০৩িাস 

১৪শদন  

 

১১৮ জ্হাসজন আরা 

ইয়াসিীন  

বাওনাড়া সপ্রাশব  

২৮/০৪/১৯৮৪  এসএসশস – ৩.১৩  

এইচএসশস – ২.৭০  

১৭/০৪/২০০৬  শসইনএড  ১৭/০৪/২০০৬    ১৪ বছর ০৩িাস 

১৪শদন  

 

১১৯ শিল্পী আকতার  

খািকুিা সপ্রাশব  

১২/১১/১৯৮৪  এসএসশস – ১ি 

এইচএসশস – ৩.৩০   

শবএসএস  - ২য়  

১৭/০৪/২০০৬  শসইনএড  ১৭/০৪/২০০৬    ১৪ বছর ০৩িাস 

১৪শদন  

  

১২০ শরনা শবশ্বাস  

পারুশিয়া সপ্রাশব  

৩০/১১/১৯৮৪  এসএসশস – ১ি   

এইচএসশস – ১ি  

শব এস এস  - ১ি  

এি এ  - ১ি   

১৭/০৪/২০০৬  শসইনএড  ১৭/০৪/২০০৬    ১৪ বছর ০৩িাস 

১৪শদন  

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

    

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 

 



                                                       Page 16 of 59 

সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ   শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ  

চাকুরীকাি  

 

 

 

 

িন্তব্য  

১২১  জ্সশিনা পারভীন  

বনগ্রাি সপ্রাশব  

১১/১২/১৯৮৪  এসএসশস – ২য়    

এইচএসশস – ২য় 

শব এ – ২য়  

এি এ – ২য়  

১৭/০৪/২০০৬  শসইনএড  ১৭/০৪/২০০৬    ১৪ বছর ০৩িাস 

১৪শদন  

 

১২২ িািীিা নাসশরন  

জ্বরুিী সপ্রাশব  

১৪/০৫/১৯৮৫  এসএসশস – ৩.৭৫  

এইচএসশস – ৩.০০  

শব এ   - ২য়   

এি এ – ২য়  

১৭/০৪/২০০৬  শসইনএড  ১৭/০৪/২০০৬    ১৪ বছর ০৩িাস 

১৪শদন  

 

১২৩ তাশনয়া পারভীন  

নটাপাড়া সপ্রাশব  

১৫/০৬/১৯৮৫  এসএসশস –৩.০০  

এইচএসশস – ২.৪০   

শব  এ   -  ২.৯৬   

১৭/০৪/২০০৬  শসইনএড  ১৭/০৪/২০০৬    ১৪ বছর ০৩িাস 

১৪শদন  

 

১২৪ িাবর্ী শবশ্বাস  

স্বপ মজবতাঙ্গা সপ্রাশব  

১২/০১/১৯৮৬  এসএসশস – ৪.৬৩  

এইচএসশস – ৩.৮০  

শব এসএস  - ২য়  

১৭/০৪/২০০৬  শসইনএড  ১৭/০৪/২০০৬    ১৪ বছর ০৩িাস 

১৪শদন  

 

১২৫ জ্িৌসুিী সাহা  

বাকসাডাঙ্গী সপ্রাশব  

০১/১০/১৯৭৯  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ১ি   

০৩/০৫/২০০৬  শসইনএড  ০৩/০৫/২০০৬   ১৪ বছর ০২িাস 

২৯শদন  

 

১২৬ িিতায জ্বগি  

রািশদয়া বািক 

সপ্রাশব  

২১/০৫/১৯৭৯  এসএসশস – ১ি 

এইচএসশস – ২য়  

শবএসএস  - ৩য়  

০৪/০৭/২০০৬  শসইনএড  ০৪/০৭/২০০৬      ১৪ বছর ০০িাস 

২৮শদন  

 

১২৭ জ্িাছাাঃতাছশিিা 

খাতুন  

সাঙ্গুড়া সপ্রাশব  

১৫/০৭/১৯৭৭  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়   

শব এ  - ২য়  

০২/০৭/২০০৬  শসইনএড  ০২/০৭/২০০৬     ১৪ বছর ০১িাস 

০১শদন  

 

১২৮  শিপ্রা রানী দাস  

জ্কািরশদয়া সপ্রাশব 

০১/০১/১৯৮০  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়   

শব এসএস  - ২য়  

এি এস এস – ২য়  

০২/০৭/২০০৬  শসইনএড  ০২/০৭/২০০৬     ১৪ বছর ০১িাস 

০১শদন  

 

  

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ 

 

 

 

 

 শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ  

চাকুরীকাি  

 

 

 

 

িন্তব্য  

 

 

 

 

১২৯  িারযানা িারশিন  

চািটা সপ্রাশব  

৩০/১২/১৯৮১  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য়  

শবএ(অনাস ম) - ২য়  

এি এ – ২য়  

০২/০৭/২০০৬  শসইনএড  ০২/০৭/২০০৬    ১৪ বছর ০১িাস 

০১শদন  

 

১৩০ জ্িাহাম্মাদ আবু 

সাজয়ি  

অিাংকারপুর সপ্রাশব  

০২/০১/১৯৭৯  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ১ি  

শব এ(অনাস ম)- ২য়  

এি এ – ২য়  

০১/০৭/২০০৭  শসইনএড  ০১/০৭/২০০৭      ১৩ বছর ০১িাস 

০১শদন  

 

১৩১  খায়রুি হাসান  

নারুয়া  সপ্রাশব  

০৩/১১/১৯৭৯  এসএসশস – ১ি   

এইচএসশস – ২য়  

শব এস এস - ২য়   

০১/০৭/২০০৭  শসইনএড  ০১/০৭/২০০৭     ১৩ বছর ০১িাস 

০১শদন  

 

১৩২  আজনায়ারুি হক  

অিাংকারপুর সপ্রাশব  

১৭/০৯/১৯৮০  এসএসশস – ১ি   

এইচএসশস – ১ি  

শবএসশস   - ২য়  

এি এস শস – ২য়  

০১/০৭/২০০৭  শসইনএড  ০১/০৭/২০০৭    ১৩ বছর ০১িাস 

০১শদন  

 

১৩৩  জ্িাাঃ আব্দুি কুদ্দুস  

শত্রজিাচনপুর সপ্রাশব  

০৩/১০/১৯৮০  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ১ি   

শব এসএস  - ২য়   

এি এস এস – ২য়  

০১/০৭/২০০৭  শসইনএড  ০১/০৭/২০০৭     ১৩ বছর ০১িাস 

০১শদন  

 

১৩৪  আজিনা খাতুন  

বড়শহযিী সপ্রাশব  

২৫/১১/১৯৮১  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – 3.45   

01/07/2007  শসইনএড  01/07/2007    ১৩ বছর ০১িাস 

০১শদন  

 

১৩৫  সািিা আকতার  

চরিশরদপুর সপ্রাশব  

২০/০১/১৯৮২  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ১ি  

শব  এ    - ২য়  

০১/০৭/২০০৭  শসইনএড  ০১/০৭/২০০৭    ১৩ বছর ০১িাস 

০১শদন  

 

১৩৬ অঞ্জনা রানী দাস  

রায়পুর জ্িাাঃ 

িনরুশিন সপ্রাশব  

 ২৫/১২/১৯৮২  এসএসশস – ১ি 

এইচএসশস – ১ি   

শব কি  - ২য়   

০১/০৭/২০০৭  শসইনএড  ০১/০৭/২০০৭    ১৩ বছর ০১িাস 

০১শদন  

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ   শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ  

চাকুরীকাি  

 

 

 

 

িন্তব্য  

১৩৭  রীনা আকতার  

চরিশরদপুর সপ্রাশব  

৩১/১২/১৯৮৩  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য়   

শব এ   - ২য়  

০১/০৭/২০০৭  শসইনএড  ০১/০৭/২০০৭    ১৩ বছর ০১িাস 

০১শদন  

 

১৩৮  চম্পা শবশ্বাস  

বারুগ্রাি সপ্রাশব  

০৪/১০/১৯৮৪  এসএসশস – ১ি   

এইচএসশস – ১ি  

শব এস এস – ২য়  

এি এস এস – ২য়  

০১/০৭/২০০৭  শসইনএড  ০১/০৭/২০০৭    ১৩ বছর ০১িাস 

০১শদন  

 

১৩৯  রাজবয়া খাতুন  

পাটশকয়াবাড়ী সপ্রাশব 

04/০৩/১৯৮৬  এসএসশস – ২য়   

এইচএসশস – ২.৯০  

০১/০৭/২০০৭  শসইনএড  ০১/০৭/২০০৭   

 

 ১৩ বছর ০১িাস 

০১শদন  

 

১৪০  জ্িিািী রানী শবশ্বাস  

আগজপাটরা সপ্রাশব  

৩০/০১/১৯৮৭  এসএসশস –৩.০০  

এইচএসশস – ৩.৩০ 

শব  এ – ২য়  

এি  এ  – ২য়  

২৩/০৩/২০০৭   ২৩/০৩/২০০৭    ১৩ বছর ০১িাস 

০১শদন  

 

১৪১  িাহবুবা খানি 

রািশদয়া বাশিকা 

সপ্রাশব  

১৫/০৮/১৯৮৮  এসএসশস – ৩.৮৮  

এইচএসশস – ৪.০০  

শব এসএস  - ১ি  

০১/০৭/২০০৭  শসইনএড  ০১/০৭/২০০৭     ১৩ বছর ০১িাস 

০১শদন  

 

১৪২  রাজবয়া জ্িরজদৌসী  

নতুনচর সপ্রাশব  

০১/০১/১৯৮৮  এসএসশস – ৩.৯৪  

এইচএসশস – ৩.৩০  

০৪/০৭/২০০৭  শসইনএড  ০৪/০৭/২০০৭    ১৩ বছর ০০িাস 

২৮শদন  

 

১৪৩ পাশপয়া খান  

নটাপাড়া সপ্রাশব  

০১/১২/১৯৮৪  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়  

শবএসশস   - ৩য়  

১২/০৭/২০০৭  শসইনএড  ১২/০৭/২০০৭    ১৩ বছর ০০িাস 

২০শদন  

 

১৪৪  সীিা রানী কুন্ডু  

নশিয়াসপ্রাশব  

১৩/০৫/১৯৮১  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ১ি  

শবএ(অনাস ম) – ২য়  

এি  এ – ২য়   

০১/০১/২০০৮  শসইনএড  ০১/০১/২০০৮      ১২ বছর ০৭িাস 

০১শদন  

 

  

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

                 সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ   শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম 

জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড, শস-

ইন-এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ  

চাকুরীকাি  

 

 

 

 

িন্তব্য  

১৪৫  শিতা জ্সন  

তুিসীবরাট সপ্রাশব  

০১/০১/১৯৮৩  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়   

শব এ(অনাস ম) - ২য়   

এি এ – ২য়  

০২/০১/২০০৮  শসইনএড  ০২/০১/২০০৮    ১২ বছর ০৭িাস 

০০ শদন  

 

১৪৬  অসীি কুিার কুন্ডু  

নশিয়া সপ্রাশব  

২১/০৯/১৯৭৭  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ১ি  

শব এ(অনাস ম)  - ২য় 

এি  এ – ২য়   

১৭/০১/২০০৮  শসইনএড  ১৭/০১/২০০৮    ১২ বছর ০৬ িাস 

১৫ শদন  

 

১৪৭  জ্িাাঃ রশবউি ইসিাি  

সারুটিয়া সপ্রাশব  

১০/০৭/১৯৭৮  এসএসশস – ১ি   

এইচএসশস – ২য়   

শব এ (অনাস ম)  - ২য় 

এি  এ -  ২য়   

১৭/০১/২০০৮  শসইনএড  ১৭/০১/২০০৮     ১২ বছর ০৬ িাস 

১৫ শদন  

 

১৪৮  শুক্লা রানী দাস  

তুিসীবরাট সপ্রাশব 

২৫/০৮/১৯৭৮ এসএসশস – ২য়   

এইচএসশস – ২য়  

শব এ   - ৩য় 

১৭/০১/২০০৮ শসইনএড  ১৭/০১/২০০৮    ১২ বছর ০৬ িাস 

১৫ শদন  

 

১৪৯  অশনতা রানী দাস  

স্বাবিম্বী ইসিািপুর 

সপ্রাশব  

১৮/১০/১৯৭৮  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়  

শব এ   - ৩য় 

এি  এ – ২য়  

১৭/০১/২০০৮  শসইনএড  ১৭/০১/২০০৮    ১২ বছর ০৬ িাস 

১৫ শদন  

 

১৫০  মুহাম্মদ িািছুজিাহা 

কবীর  

পদিদী সপ্রাশব  

২৩/০৩/১৯৭৯  এসএসশস – ১ি 

এইচএসশস – ১ি   

শবএসশস   - ২য় 

এি এস শস – ২য়  

১৭/০১/২০০৮  শসইনএড  ১৭/০১/২০০৮    ১২ বছর ০৬ িাস 

১৫ শদন  

 

১৫1 শবশ্বশযত শবশ্বাস  

তুিসীবরাট সপ্রাশব  

২১/১০/১৯৭৯  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য়   

শব কি   - ২য়   

এি কি – ২য়  

১৭/০১/২০০৮  শসইনএড  ১৭/০১/২০০৮    ১২ বছর ০৬ িাস 

১৫ শদন  

 

  

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০ 

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ   শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর তাশরখ 

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ  

চাকুরীকাি  

 

 

 

 

িন্তব্য  

১৫2  আব্দুল্লাহ আি িশতন  

জ্বরুিী সপ্রাশব  

১৭/১১/১৯৭৯  এসএসশস – ১ি   

এইচএসশস – ২য় 

শব এস শস – ৩য়  

১৭/০১/২০০৮  শসইনএড  ১৭/০১/২০০৮    ১২ বছর ০৬ িাস 

১৫ শদন  

 

১৫3  পশি রানী দত্ত  

ইন্দুরদী সপ্রাশব  

২১/১১/১৯৭৯  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য়   

শব এ   - ৩য়  

এি এ – ৩য়  

১৭/০১/২০০৮  শসইনএড  ১৭/০১/২০০৮    ১২ বছর ০৬ িাস 

১৫ শদন  

 

১৫4  জ্চৌধুরী জ্রযবাউশিন  

পাইককাশি সপ্রাশব  

২৭/০২/১৯৮০  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়   

শবএসশস   - ৩য়  

১৭/০১/২০০৮  শসইনএড  ১৭/০১/২০০৮    ১২ বছর ০৬ িাস 

১৫ শদন  

 

১৫5  জ্লারা খাতুন  

গর্পতো সপ্রাশব  

২০/০৪/১৯৮০  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য়   

শব এসএস  - ২য়   

এি এস এস – ২য়  

১৭/০১/২০০৮  শসইনএড  ১৭/০১/২০০৮    ১২ বছর ০৬ িাস 

১৫ শদন  

 

১৫6 সাইফুি ইসিাি  

ইশিিজকাি সপ্রাশব  

২২/০৫/১৯৮০  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়  

শব  এ    - ২য় 

এি  এ  - ২য়  

১৭/০১/২০০৮  শসইনএড  ১৭/০১/২০০৮    ১২  বছর ০৬ িাস 

১৫ শদন  

 

১৫7  িিতায জ্বগি  

ভীিনগর সপ্রাশব  

০৫/০৮/১৯৮০  এসএসশস – ১ি 

এইচএসশস – ২য়  

শব কি  - ২য়   

এি কি – ২য়  

১৭/০১/২০০৮  শসইনএড  ১৭/০১/২০০৮    ১২ বছর ০৬ িাস 

১৫ শদন  

 

 

১৫৮  

সুিনা নাসশরন  

িক্ষর্শদয়া সপ্রাশব  

১৮/০৮/১৯৮০  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়   

শবএ(অনাস ম)  - ২য়  

এি এ – ২য়  

১৭/০১/২০০৮  শসইনএড  ১৭/০১/২০০৮    ১২ বছর ০৬ িাস 

১৫ শদন  

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

 

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ   শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-

ইন-এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ  

চাকুরীকাি  

 

 

 

 

িন্তব্য  

১5৯  শিশি খানি  

চরবহরপুর সপ্রাশব  

১০/০২/১৯৮১  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ১ি  

শব এ  -  ২য়   

১৭/০১/২০০৮  শসইনএড  ১৭/০১/২০০৮    ১২ বছর ০৬ িাস 

১৫ শদন  

 

১৬0  রাজবয়া সুিতানা  

ইশিিজকাি সপ্রাশব  

২৯/১০/১৯৮১  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ১ি  

শব এ   - ২য়   

এি এ – ২য়  

১৭/০১/২০০৮  শসইনএড  ১৭/০১/২০০৮    ১২ বছর ০৬ িাস 

১৫ শদন  

 

১৬1  সনশযৎ সরকার  

চরআড়কাশি সপ্রাশব  

২০/১২/১৯৮২  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়   

শব এ - ২য়  

এি এ – ২য়  

১৭/০১/২০০৮  শসইনএড  ১৭/০১/২০০৮    ১২ বছর ০৬ িাস 

১৫ শদন  

 

১৬2 িাহমুদা ইয়াসশিন  

বাশিয়াকাশি িজডি 

সপ্রাশব  

২৩/০৫/১৯৮৫  এসএসশস – ৪.৩১  

এইচএসশস – ৩.৭০  

শবএসএস   - ১ি   

১৭/০১/২০০৮  শসইনএড  ১৭/০১/২০০৮    ১২ বছর ০৬ িাস 

১৫ শদন  

 

১৬3 অশিতা রানী সরকার  

যাংগি সপ্রাশব  

০৪/০২/১৯৮৬  এসএসশস – ৩.১৩  

এইচএসশস – ২.৯০  

শব এ   - ২য়   

১৭/০১/২০০৮  শসইনএড  ১৭/০১/২০০৮    ১২ বছর ০৬ িাস 

১৫ শদন  

 

১৬4 নাইিা আকতার  

স্বাবিম্বী ইসিািপুর 

সপ্রাশব  

২০/১২/১৯৮৬  এসএসশস – ৪.০৬  

এইচএসশস – ৪.০০  

শব এস এস   - ১ি   

১৭/০১/২০০৮  শসইনএড  ১৭/০১/২০০৮    ১২ বছর ০৬ িাস 

১৫ শদন  

 

১৬5  শিশরন সুিতানা  

পাটশকয়াবাড়ী সপ্রাশব  

১২/০২/১৯৮৭  এসএসশস – ৩.৮৮  

এইচএসশস – ৩.১০  

শব এ   - ১ি  

এি এ – ২য়   

১৭/০৭/২০০৮   শসইনএড  ১৭/০৭/২০০৮      ১২ বছর ০৬ িাস 

১৫ শদন  

 

 

 

 

১৬6 কল্যার্ী গুহ  

বড়শহযিী সপ্রাশব  

২০/০৮/১৯৮৮  এসএসশস –  A- 

এইচএসশস –   A  

৩০/০৪/২০০৯  শসইনএড  ৩০/০৪/২০০৯    ১১ বছর ০৩ িাস 

০২ শদন  

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর                       

 

 

                

সশচব 

             প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                                      উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ   শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-

ইন-এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ  

চাকুরীকাি 

 

 

 

 

িন্তব্য  

১৬7  শিতািী রানী 

িািাকার  

নটাপাড়া সপ্রাশব  

০৭/১১/১৯৮৯  এসএসশস – ৪.৮১   

এইচএসশস – ৫.০০ 

শব এ – ১ি  

৩০/০৪/২০০৯  শসইনএড  ৩০/০৪/২০০৯     ১১ বছর ০৩ 

িাস ০২ শদন  

 

১68 উত্তি কুিার শবশ্বাস  

নূতনচর সপ্রাশব  

০৩/০৪/১৯৭৮  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ১ি 

শব এ (অনাস ম) -২য়  

এি এ – ২য়  

১৭/০৫/২০০৯  শসইনএড  ১৭/০৫/২০০৯      ১১ বছর ০২ 

িাস ১৫শদন  

 

১69 আব্দুস জ্সাবহান  

নশিয়া সপ্রাশব  

০২/১০/১৯৭৮  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য় 

শব এ   - ২য়  

এি এ – ২য়  

০৪/০৫/২০০৯  শসইনএড  ০৪/০৫/২০০৯    ১১ বছর ০২ 

িাস ২৮শদন  

 

১৭0 সাইফুন নাহার  

বহরপুর সপ্রাশব  

১০/০৯/১৯৭৯  এসএসশস –  ২য়  

এইচএসশস – ৩য়  

শব  এ  -  ২য়  

এি এ – ২য়  

০৪/০৫/২০০৯  শসইনএড  ০৪/০৫/২০০৯     ১১ বছর ০২ 

িাস ২৮শদন  

 

১৭1 িািীি আরা  

িািকী সপ্রাশব  

০৫/১১/১৯৭৯  এসএসশস –১ি  

এইচএসশস – ২য়  

শব  এ  -  ২য়  

এি এ –২য়  

০৩/০৫/২০০৯  শসইনএড  ০৩/০৫/২০০৯     ১১ বছর ০২ 

িাস ২৯ শদন  

 

১৭2  জ্রাজকয়া সুিতানা  

নূতনচর সপ্রাশব  

১৫/১২/১৯৭৯  এসএসশস – 3.81   

এইচএসশস – ৩.40  

শব  এ -  ১ি  

০৭/০৫/২০০৯  শসইনএড  ০৭/০৫/২০০৯      ১১ বছর ০২ 

িাস ২৫শদন  

 

১৭3 শিশরনা আকতার  

িহীদনগর সপ্রাশব  

১৫/০৯/১৯৮০  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়  

শবএ(অনাস ম)   - ২য়  

এি এ – ২য়  

০৬/০৫/২০০৯   শসইনএড  ০৬/০৫/২০০৯     ১১ বছর ০২ 

িাস ২৬শদন  

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

 

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ  

 

 

 

 

 শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ  

চাকুরীকাি  

 

 

 

 

িন্তব্য  

১৭4 শবপুি জ্ াষ  

যাংগি সপ্রাশব  

১০/১০/১৯৮০  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়  

শবএ(অনাস ম) – ২য়  

এি এ – ২য়  

০৪/০৫/২০০৯  শসইনএড  ০৪/০৫/২০০৯    ১১ বছর ০২ 

িাস ২৮শদন  

 

১৭5 আসিা সুিতানা 

যািািপুর সপ্রাশব  

১৫/১০/১৯৮০  এসএসশস –১ি  

এইচএসশস –২.৯০  

শব  এ -  ২য়  

এি  এ  – ৩.৩১  

০৭/০৫/২০০৯   ০৭/০৫/২০০৯    ১১ বছর ০২ 

িাস ২৫শদন  

 

১৭6 রথীন্দ্রনাথ শবশ্বাস  

পদিদী সপ্রাশব  

০১/১১/১৯৮০  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য়  

শব কি  - ২য়  

০৭/০৫/২০০৯  শসইনএড  ০৭/০৫/২০০৯    ১১ বছর ০২ 

িাস ২৫শদন  

 

১৭7 অপূব ম কুিার শবশ্বাস  

আড়কাশি সপ্রাশব  

৩১/১২/১৯৮০  এসএসশস –  ১ি  

এইচএসশস – ১ি  

শব এস শস -   ২য়  

এি এস শস – ২য়  

০৪/০৫/২০০৯  শসইনএড  ০৪/০৫/২০০৯    ১১ বছর ০২ 

িাস ২৮শদন  

 

১78 শনিা রানী িণ্ডি  

ভীিনগর  সপ্রাশব  

২৯/১১/১৯৮১  এসএসশস –   ১ি  

এইচএসশস – ২য়  

শব এস শস  -  ২য়  

০৪/০৫/২০০৯  শসইনএড  ০৪/০৫/২০০৯    ১১ বছর ০২ 

িাস ২৮শদন  

 

১79  সাবানা খতুন  

শত্রজিাচনপুর সপ্রাশব  

১৫/১২/১৯৮২  এসএসশস – ১ি 

এইচএসশস – ৩য়  

শবএসএস  - ২য়  

০৭/০৫/২০০৯  শসইনএড  ০৭/০৫/২০০৯    ১১ বছর ০২ 

িাস ২৫শদন  

 

১80 জ্রিিা আকতার  

বড়শহযিী সপ্রাশব  

৩১/১২/১৯৮২  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ৩য়  

শবএস শস – ২য়  

০৩/০৫/২০০৯  শসইনএড  ০৩/০৫/২০০৯     ১১ বছর ০২ 

িাস ২৯ শদন  

 

 ১৮1  নুরুন্নাহার স্বপ্না  

বাকসাডাঙ্গী  সপাশব 

০৯/১২/১৯৮৩  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – 3.85  

০৭/০৫/২০০৯  শসইনএড  ০৭/০৫/২০০৯    ১১ বছর ০২ 

িাস ২৫শদন  

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

 

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

 ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ   শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম 

জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-

ইন-এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ  

চাকুরীকাি  

 

 

 

 

িন্তব্য  

 

 

 

 

১৮2 আইশপ জ্ভৌশিক  

বারূগ্রাি সপ্রাশব  

০১/০১/১৯৮৪  এসএসশস –  ২য়  

এইচএসশস – ২য়  

শব  এ  -  ২য়  

এি এ – ২য়  

১৭/০৫/২০০৯  শসইনএড  ১৭/০৫/২০০৯    ১১ বছর ০২ 

িাস ১৫শদন  

 

১৮3  সাইদ্যজ্জািান  

জ্বরুিী  সপ্রাশব  

৩০/০৪/১৯৮৪  এসএসশস –   

এইচএসশস –  

শব কি  -   

এি কি -  

০৪/০৫/২০০৯  শসইনএড  ০৪/০৫/২০০৯     ১১ বছর ০২ 

িাস ২৮শদন  

 

১৮4  রুিা খাতুন  

বাকসাডাঙ্গী সপ্রাশব  

১১/০৭/১৯৮৫  এসএসশস – 3.50  

এইচএসশস – 3.40   

০৪/০৫/২০০৯  শসইনএড  ০৪/০৫/২০০৯    ১১ বছর ০২ 

িাস ২৮শদন  

 

১৮5  িাবর্ী সরকার  

স্বপ মজবতাঙ্গা সপ্রাশব 

৩১/১২/১৯৮৬  এসএসশস – 3.44  

এইচএসশস – ৩.80  

শব  এ  - ১ি  

০৪/০৫/২০০৯  শসইনএড  ০৪/০৫/২০০৯    ১১ বছর ০২ 

িাস ২৮শদন  

 

১৮6  নীশিিা রানী শবশ্বাস  

বাসাবাড়ী সপ্রাশব  

২০/০৫/১৯৮৭  এসএসশস – 4.13  

এইচএসশস –৩.৬0  

শব এ    - ২য়   

০৪/০৫/২০০৯  শসইনএড  ০৪/০৫/২০০৯    ১১ বছর ০২ 

িাস ২৮শদন  

 

১৮7  শনপা  

সাঙ্গুরা সপ্রাশব  

২১/০৮/১৯৮৭  এসএসশস – 3.50 

এইচএসশস – 3.50  

শবএ(অনাস ম) – ২য়  

০৭/০৫/২০০৯  শসইনএড  ০৭/০৫/২০০৯       ১১ বছর ০২ 

িাস ২৫শদন  

 

১88  কুিসুি খাতুন  

জ্সানাইকুড়ী সপ্রাশব  

২০/০৯/১৯৮৭  এসএসশস – 2.25  

এইচএসশস – 3.00 

শব  এ   - ১ি  

০৭/০৫/২০০৯  শসইনএড  ০৭/০৫/২০০৯    ১১ বছর ০২ 

িাস ২৫শদন  

 

১89 রত্না রানী সাহা  

অিাংকারপুর সপ্রাশব  

০৩/১০/১৯৮৭  এসএসশস – 4.13  

এইচএসশস – 4.10  

শবএসশস   - ২য়   

এি এস শস – ২য়  

০৪/০৫/২০০৯  শসইনএড  ০৪/০৫/২০০৯    ১১ বছর ০২ 

িাস ২৮শদন  

 

১৯0 তাসশিিা আকতার  

খাশিয়ািধুপুর সপ্রাশব  

১০/১১/১৯৮৭  এসএসশস – 4.06  

এইচএসশস – 4.20  

শব এ   - ১ি   

০৪/০৫/২০০৯  শসইনএড  ০৪/০৫/২০০৯    ১১ বছর ০২ 

িাস ২৮শদন  

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ   শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা  

 

 

 

 

 প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ 

চাকুরীকাি  

 

 

 

 

িন্তব্য  

 ১৯1 িশরফুন্নাহার লুনা  

পাইককাশি সপ্রাশব  

০৩/০৮/১৯৮৮  এসএসশস –  ১ি  

এইচএসশস – ১ি  

শব  এ  -  ১ি  

০৪/০৫/২০০৯  শসইনএড  ০৪/০৫/২০০৯    ১১ বছর ০২ 

িাস ২৮শদন  

 

১৯2 জ্রাশযনা খাতুন  

নূতনচর সপ্রাশব  

১৩/১০/১৯৮৮  এসএসশস –  4.19  

এইচএসশস – 4.40  

শব  এ  -  ২য়  

০৭/০৫/২০০৯  শসইনএড  ০৭/০৫/২০০৯    ১১ বছর ০২ 

িাস ২৫শদন  

 

১৯3 কাযী আজনায়ারা 

আকতার  

ইন্দুরদী সপ্রাশব  

১০/০৮/১৯৮৯  এসএসশস – ৪.38 

এইচএসশস – ৩.20  

শব এ  - ১ি  

০৪/০৫/২০০৯  শসইনএড  ০৪/০৫/২০০৯    ১১ বছর ০২ 

িাস ২৮শদন  

 

১৯4 জ্রাশযনা খাতুন  

গাড়াজকািা সপ্রাশব 

১৬/১০/১৯৮৯  এসএসশস –  

এইচএসশস –  

০৪/০৫/২০০৯  শসইনএড  ০৪/০৫/২০০৯     ১১ বছর ০২ 

িাস ২৮শদন  

 

 

১৯5 স্মৃশত রায়  

নটাপাড়া সপ্রাশব  

২৫/১০/১৯৮৯  এসএসশস – 3.88  

এইচএসশস – ৩.30  

শবএসশস   - 2য়   

১৩/০৫/২০০৯  শসইনএড  ১৩/০৫/২০০৯     ১১ বছর ০২ 

িাস ১৯শদন  

 

১৯6 রাজবয়া খাতুন  

গাড়াজকািা সপ্রাশব  

৩১/১০/১৯৮৯  এসএসশস –  

এইচএসশস –  

শব এ -  

০৪/০৫/২০০৯  শসইনএড  ০৪/০৫/২০০৯    ১১ বছর ০২ 

িাস ২৮শদন  

 

১৯7 কাকিী রায়  

জ্পাটরা সপ্রাশব  

০৮/১২/১৯৮৯  এসএসশস –   

এইচএসশস –  

শব শব এস -   

৩০/০৪/২০০৯  শসইনএড  ৩০/০৪/২০০৯    ১১ বছর ০৩ 

িাস ০২ শদন  

 

198 শিরা হাসান  

জ্ছাটশ কিিা সপ্রাশব   

০২/০১/১৯৯০  এসএসশস –১ি  

এইচএসশস –২য়  

শব  এ -  ২য়  

২৫/০৭/২০০৯   ২৫/০৭/২০০৯    ১১ বছর ০১ 

িাস ০২ শদন  

 

199 শবিশকস আকতার  

রািশদয়া বািক  

সপ্রাশব 

০৪/০৫/১৯৭৮  এসএসশস –   

এইচএসশস –  

শব  এ  -   

১৯/০৯/২০১০  শসইনএড  ১৯/০৯/২০১০     ১০ বছর ১ িাস 

১৩শদন  

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

  

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ  

 

 

 

 

 শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর তাশরখ 

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ  

চাকুরীকাি  

 

 

 

 

িন্তব্য  

 ২০0  মুহাম্মদ জ্িাশিন 

শিয়া  

খািকুিা সপ্রাশব  

০৬/০৯/১৯৭৯  এসএসশস –  ১ি  

এইচএসশস – ২য়  

শব  এ  -  ২য়  

এি এ – ২য়  

১৯/০৯/২০১০  শসইনএড  ১৯/০৯/২০১০    ১০ বছর ১ িাস 

১৩শদন  

 

২০1 শযয়াউি ইসিাি  

এিাঙ্গীডাঙ্গা সপ্রাশব  

২৬/১০/১৯৭৯  এসএসশস –  ১ি  

এইচএসশস – ২য়  

শব  এ  -  ২য়  

এি এ – ২য়  

২১/০৯/২০১০  শসইনএড  ২১/০৯/২০১০     ১০ বছর ১িাস 

১১শদন  

 

২০2 িশরদা পারভীন  

যািািপুর সপ্রাশব  

০১/১১/১৯৭৯  এসএসশস –২য়  

এইচএসশস – ২য়  

শব  এ  -  ২য়  

এি এ –২য়  

১৯/০৯/২০১০  শসইনএড  ১৯/০৯/২০১০    ১০ বছর ১িাস 

১৩শদন  

 

২০3 অরশবন্দু শবশ্বাস  

পারুশিয়া  সপ্রাশব  

৩০/১২/১৯৭৯  এসএসশস –১ি  

এইচএসশস – ১ি  

শব  এ  -  ৩য়  

এি এ –১ি  

১6/০৯/২০১০  শসইনএড  ১6/০৯/২০১০     ১০ বছর ১ িাস 

১৬ শদন  

 

২০4 িযজি আিী 

আনছারী  

বাওনাড়া সপ্রাশব  

২৯/১১/১৯৮০  এসএসশস –  ২য়  

এইচএসশস – ২য়  

শব  এ  -  ২য়  

এি এ – ২য়  

১৯/০৯/২০১০  শসইনএড  ১৯/০৯/২০১০    ১০ বছর ১  

িাস ১৩শদন  

 

২০5  জ্গৌর চন্দ্র শবশ্বাস  

কুরিী সপ্রাশব  

১১/০৪/১৯৮১  এসএসশস –  ১ি  

এইচএসশস – ২য়  

শব এস শস   - ২য়   

১৯/০৯/২০১০  শসইনএড  ১৯/০৯/২০১০    ১০ বছর ১  

িাস ১৩শদন  

 

২০6 পূশর্ মিা রানী শবশ্বাস 

জ্বরুিী সপ্রাশব  

২৬/০৬/১৯৮১  এসএসশস –  ২য়  

এইচএসশস – ২য়  

শব  এ  -  ২য়  

এি এ – ২য়  

১৯/০৯/২০১০  শসইনএড  ১৯/০৯/২০১০     ১০ বছর ১  

িাস ১৩শদন  

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০ 

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

 ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ  

 

 

 

 শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-

ইন-এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ  

চাকুরীকাি  

 

 

 

িন্তব্য   

২০7 মুহাম্মদ িশতউি 

ইসিাি  

রাযধরপুর সপ্রাশব  

৩০/১২/১৯৮১  এসএসশস –  ২য়  

এইচএসশস – ২য়  

শব  এ  -  ২য়  

১৯/০৯/২০১০  শসইনএড  ১৯/০৯/২০১০    ১০ বছর ১িাস 

১৩শদন  

 

২08 জ্িাহাম্মদ আব্দুর 

রশহি  

আড়কাশি সপ্রাশব  

০১/০২/১৯৮২  এসএসশস –  ২য়  

এইচএসশস – ২য়  

শব  এ  - ৩য়   

১৯/০৯/২০১০  শসইনএড  ১৯/০৯/২০১০    ১০ বছর ১ িাস 

১৩শদন  

 

২09 ইশত রানী শবশ্বাস  

খািকুিা সপ্রাশব  

১৫/০৬/১৯৮২  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য়  

শবএসএস  - ৩য়  

২০/০৯/২০১০  শসইনএড  ২০/০৯/২০১০    ১০ বছর ১ িাস 

১২শদন  

 

২১0 জ্িাাঃ িাহফুজুি 

কবীর  

জ্দলুয়া সপ্রাশব 

 ০৪/০৯/১৯৮২  এসএসশস –  ১ি  

এইচএসশস – ২য়  

শব  এ  -  ২য়  

এি এ – ২য়  

২২/০৯/২০১০  শসইনএড  ২২/০৯/২০১০      ১০ বছর ১ িাস 

১০শদন  

 

২11 ইশত শবশ্বাস  

যািািপুর সপ্রাশব 

১৫/১২/১৯৮২   এসএসশস – ১ি   

এইচএসশস – ১ি  

১৯/০৯/২০১০  শসইনএড  ১৯/০৯/২০১০    ১০ বছর ১ িাস 

১৩শদন  

 

২১2 রাশিদ্যি ইসিাি  

পাইককাশি সপ্রাশব  

৩০/১২/১৯৮২  এসএসশস –  ২য়  

এইচএসশস – ২য়  

শব  এ  -  ২য়  

এি এ – ২য়  

১৯/০৯/২০১০  শসইনএড  ১৯/০৯/২০১০    ১০ বছর ১ িাস 

১৩শদন  

 

 

২১3 মুহাম্মদ 

িশনরুজ্জািান  

বহরপুর সপ্রাশব  

২৭/১১/১৯৮৩  এসএসশস –   

এইচএসশস –  

শব  কি   -   

এি কি  – 

১৯/০৯/২০১০  শসইনএড  ১৯/০৯/২০১০    ১০ বছর ১ িাস 

১৩শদন  

 

২১4 রুপা শসকদার  

স্বপ মজবতাঙ্গা সপ্রাশব 

 ০২/০২/১৯৮৪  এসএসশস –২য়  

এইচএসশস – ২য়  

শব  এ  -  ১ি   

১৯/০৯/২০১০  শসইনএড   ১৯/০৯/২০১০    ১০ বছর ১ িাস 

১৩শদন  

 

২১5 সাশবনা ইয়াসশিন  

চরবহরপুর সপ্রাশব  

০৬/০৪/১৯৮৪  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ১.40 

১৯/০৯/২০১০  শসইনএড  ১৯/০৯/২০১০    ১০ বছর ১  

িাস ১৩শদন  

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ  

 

 

 

 

 শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ  

চাকুরীকাি  

 

 

 

 

িন্তব্য  

২১6  জ্িাাঃ িাসুদ্যর জ্রযা  

জ্দলুয়া সপ্রাশব  

২৫/০৭/১৯৮৪  এসএসশস –  ১ি  

এইচএসশস – ২য়  

শব  এ  -  ২য়  

এি এ – ২য়  

১৯/০৯/২০১০  শসইনএড  ১৯/০৯/২০১০    ১০ বছর ১ িাস 

১৩শদন  

 

২17  রওিন আরা জ্বগি  

বকচর সপ্রাশব  

২৮/০৮/১৯৮৪  এসএসশস –  ১ি  

এইচএসশস – ২য়  

শব  এ  -  ২য়  

এি এ – ২য়  

২১/০৯/২০১০  শসইনএড  ২১/০৯/২০১০     ১০ বছর ১ িাস 

১১শদন  

 

২18  জ্রজবকা পারভীন  

জ্ াড়ািারা সদাশিপুর 

সপ্রাশব  

০২/০৯/১৯৮৪  এসএসশস –  ১ি  

এইচএসশস – ১ি  

শব  কি  -  ২য়  

এি কি  – ২য়  

২০/০৯/২০১০  শসইনএড  ২০/০৯/২০১০     ১০ বছর ১ িাস 

১২শদন  

 

২19 জ্রজহনা খাতুন  

গাড়াজকািা সপ্রাশব  

১১/০৯/১৯৮৪  এসএসশস – 

এইচএসশস –    

শব এ    -  

১৯/০৯/২০১০  শসইনএড  ১৯/০৯/২০১০     ১০ বছর ১ িাস 

১৩শদন  

 

২২0  িাধুরী রানী দাস  

যািািপুর সপ্রাশব 

১৬/০৯/১৯৮৪  এসএসশস –১ি  

এইচএসশস – ২য়  

শব  এ  -  ২য়  

এি এ –২য়  

১৯/০৯/২০১০  শসইনএড  ১৯/০৯/২০১০    ১০ বছর ১ িাস 

১৩শদন  

 

২২1 পশবত্র দাস  

স্বপ মজবতাঙ্গা সপ্রাশব  

২২/১২/১৯৮৪  এসএসশস –১ি  

এইচএসশস – ১ি  

শব  এ  -  ২য়  

এি এ –২য়  

১৬/০৯/২০১০  শসইনএড  ১৬/০৯/২০১০    ১০ বছর ১ িাস 

১৬ শদন  

 

২২2  সািিা িারিীন  

বড়গশড়য়া সপ্রাশব  

০১/০৩/১৯৮৫  এসএসশস – ৪.২০ 

এইচএসশস – 

শব  এ -   

এি  এ  –  

১৯/০৯/২০১০  শসইনএড  ১৯/০৯/২০১০      

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ  

 

 

 

 

 শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ  

চাকুরীকাি  

 

 

 

 

িন্তব্য  

 

 

 

 

২২3  শিউিী দাস  

আড়কাশি সপ্রাশব  

১৫/০৮/১৯৮৫  এসএসশস – ২.৮৮  

এইচএসশস – ৩.৩0 

শব  এ  -   ২য় 

এি এ –২য়  

১৯/০৯/২০১০  শসইনএড  ১৯/০৯/২০১০    ১০ বছর ১ িাস 

১৩শদন  

 

২২4 তাহশিনা খাতুন  

জ্ছাটশ কিিা সপ্রাশব  

২৯/০৯/১৯৮৫  এসএসশস –৩.২৫  

এইচএসশস – ৩.০0 

শব  এ  -   ২য় 

এি এ –২য়  

১৯/০৯/২০১০  শসইনএড  ১৯/০৯/২০১০      ১০ বছর ১  

িাস ১৩শদন  

 

২২5 জ্িশরনা  

িািিারা সপ্রাশব  

০১/১১/১৯৮৫  এসএসশস –    

এইচএসশস –   

শব  এ  -    

এি এ –  

১৯/০৯/২০১০  শসইনএড  ১৯/০৯/২০১০    ১০ বছর ১  

িাস ১৩শদন  

 

২২6 জ্সাহানা জ্চৌধুরী  

পদিদী সপ্রাশব  

২৮/১২/১৯৮৫  এসএসশস –৩.৪৫  

এইচএসশস –২.১৫   

শব এ - ২.০৩    

১৯/০৯/২০১০  শসইনএড  ১৯/০৯/২০১০    ১০ বছর ১  

িাস ১৩শদন  

 

২27 অঞ্জনা শবশ্বাস  

সারুটিয়া সপ্রাশব  

১০/০৪/১৯৮৭  এসএসশস – 3.50  

এইচএসশস – ৩.20  

শব এ   - 2য়   

২১/০৯/২০১০  শসইনএড  ২১/০৯/২০১০    ১০ বছর ১ িাস 

১১শদন  

 

২28  বশি শিখা  

নারুয়া সপ্রাশব  

০৫/০৬/১৯৮৭  এসএসশস – ১.৮৮  

এইচএসশস – ২.৬0 

১৯/০৯/২০১০  শসইনএড  ১৯/০৯/২০১০    ১০ বছর ১  

িাস ১৩শদন  

 

২29  শরক্তা পারভীন  

শ  কিিা সপ্রাশব  

১১/০৭/১৯৮৭  এসএসশস –৩.৬৪  

এইচএসশস – ২.৯০   

শব এ    - ২য়   

১৯/০৯/২০১০  শসইনএড  ১৯/০৯/২০১০    ১০ বছর ১ িাস 

১৩শদন  

 

230 কাকিী পারভীন  

সারুটিয়া সপ্রাশব  

২২/১০/১৯৮৭  এসএসশস – ২.19   

এইচএসশস – 2.40  

শবএসশস   - 2য়   

১৯/০৯/২০১০  শসইনএড  ১৯/০৯/২০১০    ১০ বছর ১ িাস 

১৩শদন  

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

 

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ  

 

 

 

 

 শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ  

চাকুরীকাি  

 

 

 

 

িন্তব্য  

 

 

 

 

২৩1  জ্িরজদৌসী আকতার  

িক্ষ্মর্শদয়া সপ্রাশব  

৩০/১১/১৯৮৭  এসএসশস –২.৬৯  

এইচএসশস –১.৬০   

শব এ    - ৩য়     

১৯/০৯/২০১০  শসইনএড   ১৯/০৯/২০১০    ১০ বছর ১ িাস 

১৩শদন  

 

২৩2  স্বপ্না সাহা  

নশিয়া সপ্রাশব  

২০/১২/১৯৮৭  এসএসশস – 3.25   

এইচএসশস – 2.90  

শব  এ  -  ২য়  

এি এ – ২য়  

২০/০৯/২০১০  শসইনএড  ২০/০৯/২০১০    ১০ বছর ১ িাস 

১২শদন  

 

২৩3  সুরাইয়া পারভীন  

জ্খািমরািশদয়া  

সপ্রাশব  

১২/০৩/১৯৮৮  এসএসশস – ৪.১৩  

এইচএসশস – ৩.৩0  

শব এস এস   - ১ি  

১৯/০৯/২০১০  শসইনএড  ১৯/০৯/২০১০    ১০ বছর ১ িাস 

১৩শদন  

 

২৩4  জ্যাহরাতুি কুবরা  

চরিশরদপুর সপ্রাশব  

০১/০৭/১৯৮৮  এসএসশস – ৩.১৩  

এইচএসশস – ৩.৫0  

১৯/০৯/২০১০  শসইনএড  ১৯/০৯/২০১০    ১০ বছর ১ িাস 

১৩শদন  

 

২৩5  িাহশিদা খানি  

রািশদয়া বাশিকা 

সপ্রাশব  

১৬/০৭/১৯৮৮   এসএসশস – 3.50 

এইচএসশস – ৩.70  

শব এসএস  - ১ি  

১৯/০৯/২০১০  শসইনএড  ১৯/০৯/২০১০     ১০ বছর ১  

িাস ১৩শদন  

 

২৩6  শরক্তা পারভীন  

খাশিয়ািধপুর সপ্রাশব 

১০/০৮/১৯৮৮  এসএসশস –২.৬৩  

এইচএসশস –৩.২০   

শব এ    - ১ি    

১৯/০৯/২০১০  শসইনএড  ১৯/০৯/২০১০     ১০ বছর ১  

িাস ১৩শদন  

 

২37  আিজরাযা রুশি  

 িশনরুশিন সপ্রাশব  

২০/১২/১৯৮৮  এসএসশস – 

এইচএসশস –  

১৬/০৯/২০১০  শসইনএড  ১৬/০৯/২০১০    ১০ বছর ১  

িাস ১৬ শদন  

 

২38  জ্যসশিন নাহার  

পাটশকয়াবাড়ী সপ্রাশব  

৩১/১২/১৯৮৮  এসএসশস –৩.১৯ 

এইচএসশস – ৩.৬০   

শব এ    - ১ি  

১৯/০৯/২০১০  শসইনএড  ১৯/০৯/২০১০     ১০ বছর ১ িাস 

১৩শদন  

 

২39  জ্যসশিন সুিতানা 

বকচর সপ্রাশব 

২০/১০/১৯৮৯  এসএসশস –  3.81  

এইচএসশস – 4.30  

শব  এ  -  ১ি  

১৯/০৯/২০১০  শসইনএড  ১৯/০৯/২০১০    ১০ বছর ১  

িাস ১৩শদন  

 

২৪0  িাজতিা খাতুন  

চরবহরপুর সপ্রাশব  

০৫/১২/১৯৮৯  এসএসশস – ২.৩৮  

এইচএসশস – ৩.০0 

১৯/০৯/২০১০  শসইনএড  ১৯/০৯/২০১০    ১০ বছর ১  

িাস ১৩শদন  

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ  

 

 

 

 

 শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-

ইন-এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ  

চাকুরীকাি িন্তব্য  

২৪1  িম্পা শবশ্বাস  

আকশুকনা সপ্রাশব  

৩০/১২/১৯৮৯  এসএসশস – ৩.৮৮  

এইচএসশস – ৩.৮0 

১৬/০৯/২০১০  শসইনএড  ১৬/০৯/২০১০    ১০ বছর ১  

িাস ১৩শদন  

 

২৪2  িশর্রা সুিতানা  

বাশিয়াকাশি িজডি  

সপ্রাশব  

১৮/০৫/১৯৯০  এসএসশস –  3.8৮  

এইচএসশস – ৫.০0  

শব  এ  -  ২য়   

১৯/০৯/২০১০  শসইনএড  ১৯/০৯/২০১০    ১০ বছর ১  

িাস ১৩শদন  

 

২৪3  িাপিা খাতুন  

িাযবাড়ী সপ্রাশব  

০৩/০২/১৯৯১  এসএসশস – ৪.১৯  

এইচএসশস – ৩.০0 

১৯/০৯/২০১০  শসইনএড  ১৯/০৯/২০১০    ১০ বছর ১  

িাস ১৩শদন  

 

২৪4  পূশন মিা রায়  

িাযবাড়ী সপ্রাশব  

০৬/০১/১৯৮১  এসএসশস –  ২য়  

এইচএসশস – ২য়  

শব  এ  -  ২য়  

এি এ – ২য়  

০৫/০৯/২০১১  শসইনএড  ০৫/০৯/২০১১    ০৮  বছর ১০ 

িাস ২৭  শদন  

 

২৪5  িাহবুবুর রিীদ  

জ্দলুয়া সপ্রাশব  

৩০/০৬/১৯৮৩  এসএসশস –  ১ি  

এইচএসশস – ৩.80  

শব  এ  -  ২য়  

এি এ – ২য়  

05/09/2011  শসইনএড  05/09/2011    ০৮ বছর ১০ 

িাস ২৭  শদন  

 

 

 

 

২৪6  যশি  

নূতননগর সপ্রাশব  

১০/০১/১৯৮৮  এস এস শস   ০৫/০৯/২০১১  শসইনএড  ০৫/০৯/২০১১     ০৮  বছর ১০ 

িাস ২৭  শদন  

 

২47  তাহশিনা নওশরন  

ইন্দুরদী সপ্রাশব  

১২/১২/১৯৯০  এসএসশস – 3.৪৪  

এইচএসশস –৪.20   

০৭/০৯/২০১১  শসইনএড  ০৭/০৯/২০১১     ০৮  বছর ১০ 

িাস ২৫  শদন  

 

২48  তািান্না আকতার  

জ্খািমরািশদয়া 

সপ্রাশব 

০৫/১১/১৯৮৪  এস এস শস – ২.00  02/09/2012  শসইনএড  02/09/2012     ০৭  বছর ১১ 

িাস ০০ শদন  

 

২49  িররুখ আহজিদ  

চরবহরপুর সপ্রাশব  

২০/১১/১৯৮৪  এসএসশস – 3.৩৮   

এইচএসশস –৩.৬০  

শব এ (অনাস ম) – ২য়  

এি এ – ২য়  

 ০২/০৯/২০১২  শসইনএড   ০২/০৯/২০১২      ০৭  বছর ১১ 

িাস ০০ শদন  

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ  

 

 

 

 

 শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ  

চাকুরীকাি  িন্তব্য  

২৫0  শিউিী আকতার  

বাওনাড়া সপ্রাশব  

১২/১০/১৯৮৬  এসএসশস – 3.৩৮   

এইচএসশস –৩.০০  

০২/০৯/২০১২  শসইনএড  ০২/০৯/২০১২    ০৭  বছর ১১ 

িাস ০০ শদন  

 

২৫1  িয়না রানী শবশ্বাস  

জ্কািরশদয়া সপ্রাশব  

22/08/1989  এসএসশস – A   

এইচএসশস –A  

02/09/2012  শসইনএড  02/09/2012    ০৭ বছর ১১ িাস 

০০ শদন  

 

২৫2 সাশদয়া আকতার  

পাকাশিয়া সপ্রাশব  

২৮/০৭/১৯৯০  এসএসশস – ৩.৬৯   

এইচএসশস –৪.২0  

 ২৮/০৮/২০১২  শসইনএড   ২৮/০৮/২০১২     ০৭  বছর ১১ 

িাস ০৪ শদন  

 

২৫3  সম্পা ইয়াশসশিন  

জ্ছাটশ কিিা সপ্রাশব  

11/01/1991  এসএসশস – 4.69   

এইচএসশস –4.8০  

 20/05/2012  শসইনএড   20/05/2012     ০৭  বছর ১১  

িাস ১২  শদন  

  

254 জ্িজহরুজন্নছা  

সারুটিয়া সপ্রাশব  

০৭/০৩/১৯৯১  এসএসশস –   

এইচএসশস –    

 ২০/০৫/২০১২  শসইনএড   ২০/০৫/২০১২     ৭  বছর ১১  িাস 

১২  শদন  

 

২৫5  আশযমনা খাতুন  

শ কিিা সপ্রাশব  

26/11/1992  এসএসশস – 4.25   

এইচএসশস –5.০০  

 02/09/2012  শসইনএড   02/09/2012    ০৭  বছর ১১ 

িাস ০০ শদন  

 

২৫6  জ্িাাঃ হাজসি আিী  

কাজিি িণ্ডি সপ্রাশব  

০১/১১/১৯৬৭  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য়  

শব কি  - ৩য়  

এি কি – ২য়  

১৫/০১/১৯৯০  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩      ১৯ বছর ০০  

িাস ২২ শদন  

 

২57   িািসুন নাহার  

জ্বতাঙ্গা সপ্রাশব  

৩০/০৬/১৯৭৩  এসএসশস – ২য়   

এইচএসশস – ৩য়  

শব এ  - ২য়   

এি এ – ২য়  

৩১/০৮/১৯৯৮ শসইনএড  ০১/০১/২০১৩     ১৪ বছর ০৯িাস 

২৯শদন  

 

২58  তাছশিিা খাতুন  

জ্সািা সপ্রাশব  

১৪/০১/১৯৮০  এসএসশস –২য়  

এইচএসশস – ২য়  

শব  এ  -  ২য়  

এি এ –২য়  

০১/০২/২০০৭ শসইনএড  ০১/০১/২০১৩     ১১ বছর ০৬ িাস 

১৬ শদন  

 

 

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

 

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ   শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা  

 

 

 

 

 প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ 

চাকুরীকাি  িন্তব্য  

২59  জ্গাজপন্দ্রনাথ শবশ্বাস  

জ্সান্ধা সপ্রাশব  

৩০/১০/১৯৮১  এসএসশস – ২য়    

এইচএসশস –৩য়   

শব এ  – ৩য়  

এি এ – ২য়  

 ২৪/০৫/২০১২ শসইনএড  ০১/০১/২০১৩       ০৭  বছর ১১ 

িাস ০৪ শদন  

 

২৬0  নৃজপন্দ্রনাথ সরকার  

চাপড়ী সপ্রাশব  

০১/০৭/১৯৬২  এসএসশস – ৩য়  

এইচএসশস – ৩য়  

শব এ   - ২.৬৮   

২০/০১/১৯৯১  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩      ১৮ বছর ০৬ 

িাস  ২০শদন  

 

 ২৬1   আব্দুস সািাি  

তািতিা  সপ্রাশব  

২৫/০৭/১৯৬৪  এসএসশস – ৩য়  

এইচএসশস – ১.৯৫ 

শব এ   - ২.৭০ 

০৩/০১/১৯৯১  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩        ১৮ বছর ০৬ 

িাস  ২৮শদন  

 

২৬2  রজিি চন্দ্র সরকার  

চাপড়ী সপ্রাশব  

১৭/০১/১৯৬৫  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য় 

শব এ   - ২য়  

২০/০১/১৯৯১  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩    ১৮ বছর ০৬ 

িাস  ২০শদন  

 

২৬3  জ্িাাঃ জ্সজকিার 

বাদিা  

শবিটাকাজপাড়া সপ্রাশব  

১৯/০৪/১৯৬৬  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ৩য়  

শব এ   - ২.৪৪  

০৮/০৩/১৯৮৯  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩     ১৯ বছর০৫  

িাস ২৫  শদন  

 

 ২৬4 আব্দুস সাত্তার  

বাসাবাড়ী সপ্রাশব  

০৯/০৬/১৯৬৬  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২.৮০  

শব  এ   -  ২.৬০   

০১/০১/১৯৯০  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩     ১৯ বছর ০০  

িাস ২৯ শদন  

 

২৬5   গীতা রানী শবশ্বাস  

বন্যাড়তি সপ্রাশব  

০৯/১১/১৯৬৭  এসএসশস – ২য়   

এইচএসশস – ৩য়  

শব এ – ২.৯৮  

২০/০১/১৯৯১  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩    ১৮ বছর ০৬ 

িাস  ২০শদন  

 

২৬6  জ্িাাঃ িশরদউশিন 

জ্িখ , পদিদীচিনা 

গুচ্ছগ্রাি সপ্রাশব  

০৩/০৪/১৯৬৮  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য়   

শব কি -৩য়  

০৯/০১/১৯৮৮  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩      ২০  বছর ০ 

িাস ২০    শদন  

 

২67  আব্দুস সাত্তার  

বড়গশড়য়া সপ্রাশব  

০৭/০৬/১৯৬৮  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – 

কম্পাট মজিন্টাি  

 ১৯/০৩/১৯৮৯  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩    ১৯ বছর০৫  

িাস ২১  শদন  

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

 ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ   শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা  

 

 

 

 প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র 

তাশরখ 

চাকুরীকাি  িন্তব্য  

২68  জ্দবরানী শবশ্বাস  

সিাধীনগর সপ্রাশব  

১২/০৬/১৯৬৮  এসএসশস – ৩য়   

এইচএসশস – ২য়  

শব এ   - ২.৯০  

২৫/০৯/১৯৮৯  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩    ১৯ বছর ০৪  

িাস ০৬ শদন  

 

২69  জ্িাাঃ আক্কাচ আিী  

জ্িখ  

পদিদী চিনা সপ্রাশব  

১২/০৬।১৯৬৯  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ৩য়  

শব  এ  - ৩য়  

০৪/১২/১৯৯৩  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩         ১৭ বছর ০১ 

িাস  ১৫শদন  

 

২৭0  স্বপন কুিার জ্ াষ  

হাবাসপুর সপ্রাশব  

 

১১/১১/১৯৬৯  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২.৫০  

শব  এ   -  ৩.০৮   

২৫/০৯/১৯৮৯  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩    ১৯ বছর ০৪  

িাস ০৬ শদন  

 

২৭১  িাহনায পারভীন  

িািকী সপ্রাশব  

১৫/০৩/১৯৭০  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ১.৯০ 

শব  এ -  ২.৬৬  

০৩/০১/১৯৯১  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩      ১৮ বছর ০৬ 

িাস  ২৮শদন  

 

২৭2  জ্িাাঃ আবু যাির 

িণ্ডি  

কুরিী সপ্রাশব  

২৫/০৯/১৯৭০  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ৩য়  

শব এস এস– ২.৬৮  

০২/০৬/১৯৮৮ শসইনএড  ০১/০১/২০১৩     ২০ বছর১ ০ 

িাস ১৮   শদন  

 

 

২৭3  নাশগ মস আকতার  

িামুক জ্খািা সপ্রাশব  

০৪/০৭/১৯৭১  এসএসশস –  

এইচএসশস –  

শব এ  -   

০৫/০৪/১৯৯৪  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩     ১৬ বছর 

০৫িাস  ১৩শদন  

 

২৭4  অরশবন্দু কুিার 

শবশ্বাস  

বন্যাড়তি সপ্রাশব  

০৮/১২/১৯৭১  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য়  

শব এ   - ৩য়  

২০/০১/১৯৯১  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩    ১৮ বছর ০৬ 

িাস  ২০শদন  

 

২৭5  জ্িাাঃ আজনায়ার 

জ্হাজসন  

শবিটাকাজপাড়া সপ্রাশব 

 ০২/০৫/১৯৭২  এসএসশস – ৩য়  

এইচএসশস – ১.৪০ 

শব এ   - ২.৪৬ 

০৮/০৩/১৯৮৯  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩     ১৯ বছর০৫  

িাস ২৫  শদন  

 

২৭6  শবজবক চন্দ্র  

চাপড়ী সপ্রাশব  

১০/০৬/১৯৭৩  এসএসশস – ৩য়  

এইচএসশস – ২য়  

শব এ  -  ২.৬৭   

 ২২/০২/২০০১  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩     ১৩ বছর 

০৬িাস ০৬শদন  

 

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

                   

 

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ  

 

 

 

 

 শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম 

জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-

ইন-এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ 

চাকুরীকাি িন্তব্য  

২77  সুকুিার িণ্ডি  

ধি মতিা সপ্রাশব  

০৫/১০/১৯৭৪  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ৩য়  

শব এ   - ৩য়  

১৭/০১/২০০৫  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩   ১১ বছর ০২ িাস 

০৮শদন  

 

২78  জ্িরজদৌসী জ্বগি  

আিতিা সপ্রাশব  

১৪/০২/১৯৭৬  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য়  

শব এ  -  ৩য়  

০১/০১/২০১৩  শসইনএড  ০৫/০৪/১৯৯৫    ১৬ বছর ০৫িাস  

১৩শদন  

 

২79  আব্দুস সািাদ জ্িখ  

িামুক জ্খািা সপ্রাশব  

০৫/১০/১৯৭৬  এসএসশস –  

এইচএসশস –  

শবএসশস   -   

০১/০১/২০১৩  শসইনএড  ২৫/০৬/২০০১      ১৩ বছর ০৪িাস 

০৪শদন  

 

২৮0  ছািিা পারভীন  

কঠুরাকাশি 

করচাডাঙ্গী সপ্রাশব  

০১/০৩/১৯৭৮  দাশখি  - ৩য়  

আশিি – ২য়  

িাশযি – ৩য়  

০৮/০৯/১৯৯৯  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩  

  

 

 ১৪ বছর ০২িাস 

২৭শদন  

 

২৮1  নাশগ মস আকতার  

জ্িািাকুড়া সপ্রাশব  

১১/১২/১৯৭৮  এসএসশস –১ি  

এইচএসশস – ৩য়    

শব এ    - ২য়  

০১/০৮/২০০৭  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩    ১০ বছর ০৩ 

িাস ১৬শদন  

 

২৮2  নাশছিা ইয়াসশিন  

এিাঙ্গীডাঙ্গা সপ্রাশব  

১৬/১২/১৯৭৯  এসএসশস – ১ি 

এইচএসশস – ২য়  

শব  এ  - ৩য়   

২৮/০৬/১৯৯৯ শসইনএড  ০১/০১/২০১৩     ১৪ বছর ০৪িাস 

০২শদন  

 

২৮3  শবপুি কুিার জ্চৌধুরী  

কঠুরাকাশি 

করচাডাঙ্গী সপ্রাশব  

১৩/০৭/১৯৮০  এসএসশস –  ২য়  

এইচএসশস – ২য়  

শব  এ  -  ২য়  

১৯/০৯/২০১০  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩    ০৮  বছর ০৮ 

িাস ২২  শদন  

 

২৮4  জ্িাাঃ যাশকর জ্হাজসন  

জ্িািাকুড়া সপ্রাশব  

১৫/১২/১৯৮০  এসএসশস – ১ি 

এইচএসশস – ২য়  

শবএসএস  - ২য়  

০৫/১০/২০০৫  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩   ১১ বছর ০২ িাস 

১৪শদন  

 

২৮5  স্বর্ মা আকতার  

জ্বরুিী সপ্রাশব  

৩১/১২/১৯৮০  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য়  

শব এসএস  - ৩.১৫  

১৫/০২/১৯৯১  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩    ১৩ বছর ০০িাস 

০৯শদন  

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

                     

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ  

 

 

 

 

 শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ  

চাকুরীকাি  িন্তব্য  

২৮6   িাহানা ইয়াসশিন  

িহীদনগর সপ্রাশব  

২৫/০৫/১৯৮১  এসএসশস –  ২য়   

এইচএসশস – ২য়  

শব  এ  - ২.30 

১৬/০৮/২০০৭  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩   ১০ বছর ০৩ 

িাস ৮শদন  

 

২87  শিজরাযা আকতার  

আিতিা সপ্রাশব 

 ১৪/০৪/১৯৮০  এসএসশস – ২য় 

এইচএসশস –   ২য় 

শব এ – ২য়  

০৯/০৪/২০০৯ DPED  ০১/০১/২০১৩     ০৯ বছর ০৫ 

িাস ১২ শদন  

 

২88  জ্িাছাম্মাৎ সাজিহা 

ইয়াসিীন  

ঠাকুরপাড়াপদিদী 

সপ্রাশব  

২২/১১/১৯৮০  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য় 

শব এ   - ২য়  

১৫/১২/২০০৫  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩    ১১ বছর ০১ িাস 

০৯শদন  

 

২89  জ্িাহাম্মদ ইদ্রীস 

আিী ,ঠাকুরপাড়া  

পদিদী সপ্রাশব  

১০/০৩/১৯৮১  দাশখি – ২য়  

আশিি – ৩য়  

িাশযি – ৩য়  

০৮/০৪/২০০৯ DPED  ০১/০১/২০১৩     ০৯ বছর ০৫ 

িাস ১৩শদন  

 

২৯0  জ্িাহাম্মদ ইব্রাহীি  

কািারদহ সপ্রাশব  

০২/০১/১৯৮২  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ৩য়  

শব এ  - ২.৭৫   

১৭/০৬/২০০০ শসইনএড  ০১/০১/২০১৩    ১৩ বছর ১০িাস 

০৮শদন  

 

২৯1  িাবনী আকতার  

আিতিা সপ্রাশব  

০৭/০৯/১৯৮৪  এসএসশস – 3.82   

এইচএসশস – 2.10  

শব  এ -  3.2 0 

 30/10/2002  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩    ১২ বছর ০৮িাস 

০২শদন  

 

২৯2  রাজবয়া খাতুন  

জ্কানাগ্রাি সপ্রাশব  

১২/০৯/১৯৮৪ এসএসশস – ২য়    

এইচএসশস –২য়   

শব এ  – ২য়   

  ২৫/০৫/২০১২  

 

শসইনএড  ০১/০১/২০১৩       ০৭ বছর ১০ িাস 

১৮ শদন  

 

২৯3  িাহযাহান  

জ্কানাগ্রাি সপ্রাশব  

২৫/০৫/১৯৮৫  এসএসশস – 3.75   

এইচএসশস –3.২0  

শব এ  – ২য়   

  ২৫/০৫/২০১২  

 

শসইনএড  ০১/০১/২০১৩     ০৭ বছর ১০ িাস 

১৮ শদন  

 

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

                    

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ   শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা   

 

 

 

 প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-

ইন-এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ 

চাকুরীকাি  িন্তব্য  

 ২৯4  নাশসিা খাতুন  

পাটশকয়াবাড়ী 

পূব মপাড়া সপ্রাশব  

২১/০৮/১৯৮৫  এসএসশস – 3.৫০  

এইচএসশস –৩.১0   

শব এ – ১ি  

 ১৬/০৯/২০১০  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩      ০৮  বছর ০৮ 

িাস ১৯  শদন  

 

২৯5  জ্হজিনা খাতুন  

বাঁধুিীখািকুিা 

সপ্রাশব 

২৫/১০/১৯৮৫  এসএসশস – ২.৮৮   

এইচএসশস –২.৯0  

শব এ  – ২য়   

১০/০৫/২০১২ শসইনএড  ০১/০১/২০১৩    ০৭ বছর ১০ িাস 

২৬ শদন  

 

২৯6   চিনা রানী শবশ্বাস  

বহরপুর সপ্রাশব  

২৫/০১/১৯৮৭  এসএসশস –3.38   

এইচএসশস –২.70  

শব এ  – ২য়   

27/05/2012  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩      ০৭  বছর ১০ 

িাস ১৭ শদন  

 

297  শিপা খাতুন  

চরশ কিিা সপ্রাশব  

০৭/০১/১৯৮৮  এসএসশস – ২.88  

এইচএসশস –3.30  

শব এ  – ২য়   

18/10/2012  DPED  

 

 

০১/০১/২০১৩     ০৭  বছর ০৮ 

িাস ০৭ শদন  

 

298  জ্িাাঃ সশিউশিন  

পাটশকয়াবাড়ী 

পূব মপাড়া সপ্রাশব  

২২/১০/১৯৬০  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২.৬৫ 

 

২৭/০৬/১৯৯০  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩    ১৮ বছর ১০ িাস 

০২ শদন  

 

299  রুশবনা খাতুন  

িরাশবিা সপ্রাশব  

১১/০৪/১৯৬২  এসএসশস – ৩য়  

এইচএসশস – ২য়   

১১/০৩/১৯৮৯ শসইনএড  ০১/০১/২০১৩   

  

 ১৯ বছর০৫  

িাস ২৪  শদন  

 

৩০0  জ্িাাঃ আব্দুি িাজযদ  

িরাশবিা সপ্রাশব  

১৬/০৯/১৯৬৩   এসএসশস – ২য়   

এইচএসশস – ২য় 

১০/০৩/১৯৮৯  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩     ১৯ বছর০৫  

িাস ২৪  শদন  

 

৩০1 জ্িাাঃ িাহযাহান 

আিী  

িরাশবিা সপ্রাশব  

২৮/০১/১৯৬৪  এসএসশস – ৩য়  

এইচএসশস – ২.৪০  

  

০৮/০৩/১৯৮৯  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩    ১৯ বছর০৫  

িাস ২৬  শদন  

 

৩০2  জ্িাাঃ ওির আিী  

জ্ াড়ািারা সপ্রাশব  

৩০/০৬/১৯৬৪  এসএসশস – ৩য়  

এইচএসশস – ৩য়  

২৭/০৬/১৯৯০  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩    ১৮ বছর ১০ িাস 

০২ শদন  

 

৩০3   জ্স্নায়ারা খাতুন  

জ্কানাগ্রাি     সপ্রাশব  

১৬/০৯/১৯৬৫  এসএসশস – ৩য়   

এইচএসশস – ২.৬৫  

  

 ০২/০৯/১৯৮৫ শসইনএড  ০১/০১/২০১৩    ২১  বছর ৩ িাস 

০১    শদন 

 

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

                    

 

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০১২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ  

 

  

 

 শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম 

জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-

ইন-এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ  

চাকুরীকাি  িন্তব্য  

৩০4  আব্দুস সািাদ  

নারুয়া  সপ্রাশব  

৩১/১২/১৯৬৫  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২.৭৫   

 

২৪/০৩/১৯৮৯  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩   ১৯ বছর০৫  

িাস ১৯  শদন  

 

৩০5  ছাজিহা খাতুন  

কািারদহ সপ্রাশব  

১৫/০৩/১৯৬৬  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২.০০   

 

২৭/০২/১৯৯৬  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩       ১৬ বছর 

০০িাস  ০২শদন  

 

৩০6  শনলুিা ইয়াসশিন 

চরদশক্ষর্ বাড়ী 

সপ্রাশব  

৩১/১২/১৯৬৬  এসএসশস – ৩য়   

এইচএসশস – ২.২৫  

  

১৫/০৬/১৯৮১  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩    ২১  বছর ৪ িাস 

৮  শদন  

 

৩07  জ্িাাঃ জ্যানাব আিী  

বড়গশড়য়া সপ্রাশব   

১০/১০/১৯৬৭  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য়   

১৯/০৩/১৯৮৯ শসইনএড  ০১/০১/২০১৩     ১৯ বছর০৫  

িাস ২১  শদন  

 

৩08  আব্দুি আিীি  

কাজিি িিি সপ্রাশব  

১০/১০/১৯৬৮  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য়  

 

১৫/০১/১৯৯০  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩      ১৯ বছর ০০  

িাস ২২ শদন  

 

৩09  িিতায জ্বগি  

জ্ াড়ািারা 

সদাশিপুর সপ্রাশব  

২৪/০১/১৯৬৯  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২.০০   

 

২৫/০৪/১৯৯৬  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩       ১৫ বছর ১১িাস  

০৩শদন  

 

৩১0  কাশন ময িাজতিা  

িািকী সপ্রাশব  

৩১/০৫/১৯৭০  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ৩.৬০   

০৩/০১/১৯৯১  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩    ১৮ বছর ০৬ 

িাস  ২৮শদন  

 

৩১1  জ্যসশিন আরা 

জ্িরজদৌস  

রাযধরপুর সপ্রাশব  

০২/১০/১৯৭৪  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য়   

 

০১/০৭/১৯৯৮  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩     ১৪ বছর ০৯িাস 

২৯শদন  

 

৩১2  জ্রাকসানা পারভীন  

বড়ইচারা সপ্রাশব  

২০/০৬/১৯৭৬  এসএসশস – ৩য়  

এইচএসশস – ২.15  

03/05/2000  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩    ১৩ বছর ১১িাস 

০১শদন  

 

৩১3   রুশবয়া জ্বগি  

হাজসি আিী 

শ কিিা সপ্রাশব  

২৭/০৬/১৯৭৬  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস - ২.৬৫  

 

২১/০৮/১৯৯৬  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩     ১৫ বছর০৯িাস  

০৪শদন  

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

 

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ   শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম 

জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস- 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ  

চাকুরীকাি  িন্তব্য  

314   যাহানারা খাতুন  

কাজিি িণ্ডি সপ্রাশব 

 ০১/০১/১৯৭৭  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য় 

২৪/১২/১৯৯২ শসইনএড  ০১/০১/২০১৩     ১৭ বছর ০৭ 

িাস  ০৩শদন  

 

৩১5  রাজবয়া জ্বগি  

বাজযগশড়য়া সপ্রশব  

২৭/০৬/১৯৭৭  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২.৯০  

০৪/০৮/১৯৯৭  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩    ১৫ বছর 

০২িাস ১৩শদন  

 

৩১6  রাশযয়া সুিতানা  

হাজসিআিী শ কিিা 

সপ্রাশব  

০৫/১০/১০৭৭  এসএসশস – ২য়    

এইচএসশস – ২.৫০  

০৪/০১/১৯৯৪  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩    ১৭ বছর 

০০িাস  

২৫শদন  

 

৩17   িশরদা সুিতানা  

বাসাবাড়ী সপ্রাশব  

০১/০৫/১৯৭৮  এসএসশস – ২য়   

এইচএসশস –৩.২০    

১২/০৪/১৯৯৭  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩     ১২বছর ০৫িাস 

০৯শদন  

 

৩18  নাশছিা খাতুন  

ঠাকুরপাড়া সপ্রাশব  

২৬/০৪/১৯৭৯  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২.৩৫   

২০/০৪/১৯৯৮ শসইনএড  ০১/০১/২০১৩    ১৪ বছর 

১১িাস ০৬শদন  

 

৩19  জ্সশিনা আকতার  

বড়ইচারা সপ্রাশব  

১৭/০৫/১৯৭৯  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২.৪০    

২০/০৪/১৯৯৮  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩    ১৪ বছর 

১১িাস ০৬শদন  

 

৩২0  নাশছিা ইয়াসশিন  

এিাঙ্গীডাঙ্গা সপ্রাশব 

২৫/১২/১৯৭৯  এসএসশস – ৩য়  

এইচএসশস – ২য়  

২৮/০৬/১৯৯৯ শসইনএড  ০১/০১/২০১৩    ১৫ বছর 

০৪িাস ০১শদন  

 

৩২1   ইসিত আরা  

িামুকজখািা সপ্রাশব  

৩১/১২/১৯৭৯  এসএসশস –  

এইচএসশস –  

১৬/০২/২০০৯  DPED  

 

 

০১/০১/২০১৩     ০৯ বছর ০৬ 

িাস ০৯শদন  

 

৩২2  শনিাত যাহান  

কািারদহ সপ্রাশব  

১৯/১১/১৯৮৩  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস –২য়    

০৯/০৪/২০০৯  DPED  ০১/০১/২০১৩    ০৯ বছর ০৫ 

িাস ১২ শদন  

 

৩২3  সাশবনা ইয়াসশিন  

বড়ইচারা সপ্রাশব 

০৭/০২/১৯৮৩  এসএসশস – ২য়   

এইচএসশস –৩.৭১     

০৮/০৪/২০০৯  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩   ০৯ বছর ০৫ 

িাস ১৩শদন  

 

৩২4  জ্িশিনা জ্বগি  

আিতিা সপ্রাশব  

০৮/০৮/১৯৮৩  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস –১.৮৫ 

 ০৯/০৪/২০০৯ DPED  ০১/০১/২০১৩    ০৯ বছর ০৫ 

িাস ১২ শদন  

 

৩২5  খাশদযা খাতুন  

বড়ইচারা সপ্রাশব  

০৯/০৫/১৯৮৪  এসএসশস – ২য়   

এইচএসশস –৩.৫৫    

০৮/০৪/২০০৯  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩    ০৯ বছর ০৫ 

িাস ১৩শদন  

 

৩২6  চায়না িিি  

জ্সান্ধা সপ্রাশব  

২৭/১১/১৯৮৬  এসএসশস – ৩.৬৩    

এইচএসশস – ২.৭০  

০১/০২/২০০৭  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩    ১১ বছর ০৬ 

িাস ১৬ শদন  

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ   শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা  

 

 

 

 প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-

ইন-এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ 

চাকুরীকাি   িন্তব্য  

327   জ্রাশযনা খাতুন  

ইশিিজকাি সপ্রাশব  

২০/০৫/১৯৮৭  এসএসশস –৩.১৯    

এইচএসশস –৩.৭0   

২৩/০৫/২০১২ শসইনএড  ০১/০১/২০১৩    ০৭  বছর ১০ 

িাস ১৯ শদন  

 

৩28  শিঠু শবশ্বাস  

জ্পাটরা সপ্রাশব  

১২/০১/১৯৮৯  এসএসশস –   C  

এইচএসশস – C  

20/05/2012  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩      ০৭  বছর ১০ 

িাস ২০ শদন  

 

৩29  রূপািী শবশ্বাস  

জ্পাটরা সপ্রাশব  

০২/০৮/১৯৮৯  এসএসশস – B  

এইচএসশস –B   

06/09/2012  শস ইন –এড  ০১/০১/২০১৩    ০৭  বছর ০৮ 

িাস ২৭ শদন  

 

৩৩0  চিনা পাি   

পাকাশিয়া সপ্রাশব  

০১/০১/১৯৯০  এসএসশস – 4.৮1   

এইচএসশস –4.10   

27/05/2012  শসইনএড  

 

 

০১/০১/২০১৩    ০৭ বছর ১০ 

িাস ১৭ শদন  

 

৩৩1  স্মৃশতিতা রায়  

বাঁধুিীখািকুিা 

সপ্রাশব 

২১/০৩/১৯৯১  এসএসশস – ৩.৪৪   

এইচএসশস –৩.৮0   

  ২৯/০৪/২০১২  DPED  

 

০১/০১/২০১৩     ০৭  বছর ১১ 

িাস ০২ শদন  

 

৩৩2  শনলুিার ইয়াসশিন  

িশহদনগর সপ্রাশব  

০১/০৩/১৯৯২  এসএসশস –৫.০০    

এইচএসশস –4.৭০  

  ২০/০৫/১২  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩     ০৭ বছর ১০ 

িাস ২১ শদন  

 

৩৩3  নাশছিা জ্বগি  

শবিটাকাজপাড়া 

সপ্রাশব  

২১/০৬/১৯৭১  এসএসশস – ২য়  

 

০৭/০৩/১৯৮৯ শসইনএড  ০১/০১/২০১৩     ১৯ বছর০৫  

িাস ২৬  শদন  

 

৩৩4  পারভীন আকতার  

কঠুরাকাশি 

করচাডাঙ্গী সপ্রাশব  

১০/০৮/১৯৭৬  এসএসশস – ২য়  ১৯/১২/২০০৫  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩      ১১ বছর ০১ 

িাস ০৭শদন  

 

৩৩5  জ্হজিনা পারভীন  

কািারদহ সপ্রাশব 

 ০৬/০৪/১৯৮৩  এস এস শস – ২য়  ০৯/০৪/২০০৯  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩   ০৯ বছর ০৫ 

িাস ১২ শদন  

 

৩৩6  জ্রাশযনা খাতুন  

ঠাকুরপাড়া  

পদিদী সপ্রাশব 

 ০১/০১/১৯৯০  এস এস শস – ২.38  ০৯/০৪/২০০৯  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩     ০৯ বছর ০৫ 

িাস ১২ শদন  

 

 ৩37  জ্যসশিন আকতার  

কঠুরাকাশি সপ্রাশব  

 ০৭/০১/১৯৯০  দাশখি – ২য়  ১৮/০৮/২০০৮  শসইনএড  ০১/০১/২০১৩    ০৯ বছর ০৮ 

িাস ০৮ শদন  

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

                  

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ   শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা  

 

 

 

 প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-

ইন-এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ 

চাকুরীকাি   িন্তব্য  

৩38  প্রিয় চোটাযী  

গর্পতো সপ্রাশব  

১০/১১/১৯৮৪  এসএসশস –   ১ি  

এইচএসশস –২য়  

শব  এ  – ২য়  

এি  এ  – ২য়  

২৩/১১/২০১৩  DPED  

 

 

২৩/১১/২০১৩      ০৬ বছর ০৮ 

িাস ০৮ শদন  

 

৩39  সুশিতা দাস  

পাটুশরয়া সপ্রাশব  

২৫/০৮/১৯৮৮  এসএসশস – 3.৬৯   

এইচএসশস –৩.০0 

২৩/১১/২০১৩  DPED  

 

২৩/১১/২০১৩   ০৬  বছর ০৮ 

িাস ০৮ শদন  

 

৩৪0  জ্রাশযনা ইয়াসশিন  

বাওনাড়া বািক  

সপ্রাশব  

২৭/১২/১৯৮০  এসএসশস –   ১ি  

এইচএসশস –২য়  

শব  এ  – ২য়  

২৪/১১/২০১৩  DPED  

 

 

 

২৪/১১/২০১৩    ০৬  বছর ০৮ 

িাস ০৭ শদন  

 

৩৪1  অনুরুপা রানী শবশ্বাস  

সাধুখািী সপ্রাশব  

০১/১১/১৯৮২  এসএসশস –১ি     

এইচএসশস –২য়   

শব  এ  -২য়  

এি এ   – ২য় 

24/11/2013  DPED  24/11/2013    ০৬  বছর ০৮ 

িাস ০৭ শদন  

 

৩৪2  সািসুি হক  

পাইককাশি সপ্রাশব  

১৪/১১/১৯৮২  এসএসশস –   ১ি  

এইচএসশস –২য়  

শব  এ  – ২য়  

এি  এ  – ২য়  

২৪/১১/২০১৩  DPED  

 

 

২৪/১১/২০১৩     ০৬  বছর ০৮ 

িাস ০৭ শদন  

 

৩৪3  পাব মতী শবশ্বাস  

বাংকুর সপ্রাশব  

১৫/১১/১৯৮২  এসএসশস –   ২য়   

এইচএসশস –২য়  

শব  এ  – ২য়  

এি  এ  – ২য়  

২৪/১১/২০১৩  DPED  

 

 

২৪/১১/২০১৩    ০৬  বছর ০৮ 

িাস ০৭ শদন  

 

৩৪4  জ্রাশযনা সুিতানা  

নতুনচর সপ্রাশব  

১৫/১১/১৯৮২  এসএসশস –   ১ি  

এইচএসশস –২য়  

শব  এ  – ২য়  

এি  এ  – ২য়  

২৪/১১/২০১৩  DPED  

 

 

২৪/১১/২০১৩    ০৬  বছর ০৮ 

িাস ০৭ শদন  

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

                       সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                                    উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ  

 

 

 

 

 শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-

ইন-এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ 

চাকুরী কাি  িন্তব্য  

 ৩৪5  জ্িাাঃ ওয়াশিদ জ্হাসন  

স্বাবিম্বী সপ্রাশব  

০৭/০৩/১৯৮৩  এসএসশস –২.৬৩      

এইচএসশস –2.২০  

শব এ – ২য়  

24/11/2013  DPED 

 

 

24/11/2013    ০৬  বছর ০৮ 

িাস ০৭ শদন  

 

৩৪6  কিি কাশন্ত মুশি  

িািিারা সপ্রাশব  

২০/০৪/১৯৮৩  এসএসশস –    

এইচএসশস – 

শব কি  –  

এি কি  –  

২৪/১১/২০১৩  B-ED ২৪/১১/২০১৩     ০৬  বছর ০৮ 

িাস ০৭ শদন  

 

৩47  িারুিা আকতার  

দশক্ষর্বাড়ী সপ্রাশব  

১০/০৫/১৯৮৩  এসএসশস –১ি     

এইচএসশস –২য়   

শবএসশস(অনাস ম) -২য়  

এিএসশস   – ২য় 

24/11/2013  DPED 24/11/2013    ০৬  বছর ০৮ 

িাস ০৭ শদন  

 

৩48  যান্নাতুি জ্িরজদৌস  

গাড়াজকািা  সপ্রাশব  

২৪/০২/১৯৮৫  এসএসশস –৩.২৫     

এইচএসশস –৩.২০  

শবএ (অনাস ম) – ২য়  

এি  এ  – ২য় 

24/11/2013  DPED 

প্রশিক্ষর্রত 

 

 

24/11/2013       ০৬  বছর ০৮ 

িাস ০৭ শদন  

 

৩49  লুৎফুন্নাহার  

শত্রজিাচনপুর সপ্রাশব  

০১/০৭/১৯৮৫  এসএসশস –১.৫০      

এইচএসশস –২.০০   

শবএ  – ২য়  

24/11/2013  DPED 24/11/2013    ০৬  বছর ০৮ 

িাস ০৭ শদন  

 

৩৫0  কুিসুি নাহার  

বড়শহযিী সপ্রাশব  

২১/১২/১৯৮৬  এসএসশস –  C 

এইচএসশস – C 

24/11/2013  DPED 24/11/2013    ০৬  বছর ০৮ 

িাস ০৭ শদন  

 

৩৫1 যয় নারায়ন সরকার  

নশিয়া সপ্রাশব  

২৫/০৩/১৯৮৭  এসএসশস –3.৭৫     

এইচএসশস –2.6০  

শব এ – 3.04  

24/11/2013  DPED 24/11/2013    ০৬  বছর ০৮ 

িাস ০৭ শদন  

 

৩৫2  জ্রাকসানা হক  

রািশদয়া বাশিকা 

সপ্রাশব  

২৫/০৮/১৯৮৭  এসএসশস – 3.50 

এইচএসশস –4.00  

শব  এ  – ২য়  

এি  এ  – ২য়  

২৪/১১/২০১৩  DPED 

প্রশিক্ষর্রত 

 

 

২৪/১১/২০১৩     ০৬  বছর ০৮ 

িাস ০৭ শদন  

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

                             

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                                    উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ  

 

 

 

 

 শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ 

চাকুরীকাি   িন্তব্য  

৩৫3  িাজতিা তুজজ্জাহরা  

যািািপুর সপ্রাশব  

১২/০৯/১৯৮৯  এসএসশস –৪.৭৫     

এইচএসশস –৩.৯০  

শবএসশস(অনাস ম)- ২য়  

এিএস শস   – ২য় 

24/11/2013  DPED  24/11/2013    ০৬  বছর ০৮ 

িাস ০৭ শদন  

 

৩৫4  রাশিদা আকতার  

বহরপুর সপ্রাশব  

১৯/০৭/১৯৯০  এসএসশস – 3.৮৮  

এইচএসশস –4.৩0  

২৪/১১/২০১৩  DPED  

 

২৪/১১/২০১৩    ০৬ বছর ০৮ 

িাস ০৭ শদন  

 

৩৫5  শিশরন সুিতানা  

জ্সািা সপ্রাশব  

২৮/১২/১৯৯০  এসএসশস – ৩.৫০  

এইচএসশস – ৩.৮০  

শব  এ -  ১ি  

২৪/১১/২০১৩  DPED  

 

২৪/১১/২০১৩    ০৬ বছর ০৮ 

িাস ০৭ শদন  

 

৩৫6  সাশযয়া িারশিন 

বনগ্রাি সপ্রাশব  

০১/০৭/১৯৯২  এসএসশস – 4.63  

এইচএসশস – 3.60 

24/11/2013  DPED  24/11/2013     ০৬  বছর ০৮ 

িাস ০৭ শদন  

 

৩57  আরশযনা খাতুন  

আড়কাশি সপ্রাশব 

০১/০২/১৯৯৩  এসএসশস – ২.৮১  

এইচএসশস –২.৯0  

২৪/১১/২০১৩  DPED  

 

২৪/১১/২০১৩    ০৬  বছর ০৮ 

িাস ০৭ শদন  

 

৩৫৮  শপয়ারী আকতার  

রািশদয়া বািক  

সপ্রাশব  

২৯/০৭/১৯৯৩  এসএসশস –    

এইচএসশস –     

২৪/১১/২০১৩  DPED  

 

 

২৪/১১/২০১৩    ০৬  বছর ০৮ 

িাস ০৭ শদন  

 

৩৫৯  সুিাইয়া আকতার  

নারুয়া সপ্রাশব  

২৫/০৮/১৯৯৩  এসএসশস –৩.৯৪   

এইচএসশস –৩.৯0 

24/11/2013  DPED  24/11/2013    ০৬  বছর ০৮ 

িাস ০৭ শদন  

 

৩৬০  সাজবরা সাশদকা  

জ্বরুিী সপ্রাশব  

০১/০৬/১৯৯৪  এসএসশস –৩.৫০  

এইচএসশস –৪.০0 

24/11/2013  DPED  24/11/2013   ০৬ বছর ০৮ 

িাস ০৭ শদন  

 

৩৬১  রাজবয়া রহিান  

শ কিিা সপ্রাশব  

০২/১০/১৯৯৪  এসএসশস – 4.৪৪  

এইচএসশস –৪.৩0 

24/11/2013  DPED  24/11/2013    ০৬ বছর ০৮ 

িাস ০৭ শদন  

 

৩৬২ জ্িৌসুিী আকতার  

জ্খািমরািশদয়া সপ্রাশব  

২১/০৬/১৯৮৯  এসএসশস – ২.৯৪  

এইচএসশস –৩.৭0  

২৫/১১/২০১৩  DPED  

 

২৫/১১/২০১৩    ০৬  বছর ০৮ 

িাস ০৬ শদন  

 

৩৬3  জ্িাাঃ শসরাজুি হক 

িণ্ডি  

খািার িাগুরা সপ্রাশব  

০২/০৯/১৯৭২  এসএসশস – ৩য়  

এইচএসশস – ২য়  

শব এ  - ২য়  

১৯/১১/১৯৯৯  শসইনএড  ০১/০১/২০১৪    ১৩ বছর ১০িাস 

২২শদন  

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

                             

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ  

 

 

 

 

 শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ 

চাকুরীকাি  িন্তব্য  

৩৬4  সূশচত্রা রানী শবশ্বাস  

আগজপাটরা সপ্রাশব  

৩১/১২/১৯৭২  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস –৩য়  

শব  এ    - ৩য়  

 ০১/০১/২০০২  শসইনএড  ০১/০১/২০১৪    ১২ বছর ১০িাস 

০১শদন  

 

৩৬5   সুনীতা বসু  

খািার িাগুরা সপ্রাশব 

০১/০৬/১৯৭৩  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস – ২য়  

শব এ  - ৩য়  

১৯/১১/১৯৯৯  শসইনএড  ০১/০১/২০১৪   

 

 

 ১৩ বছর ১০িাস 

২২শদন  

 

৩৬6  নীশিিা শবশ্বাস  

আগজপাটরা সপ্রাশব 

১৪/১০/১৯৭৮  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়  

শবএসশস   - ৩য়  

 ০১/০১/২০০২ শসইনএড  ০১/০১/২০১৪    ১২ বছর ১০িাস 

০১শদন  

 

৩67  শনভা িণ্ডি  

খািারিাগুরা সপ্রাশব  

০১/১১/১৯৮৩  এসএসশস – ২য়  

এইচএসশস –৪.৪২    

শব এ – ২য়  

০৫/০৩/২০০৯ শসইনএড  ০১/০১/২০১৪       ০৯ বছর ০৩ িাস 

২৯  শদন  

 

৩68  দীশপ্ত শবশ্বাস  

খািারিাগুরা সপ্রাশব 

 ০৩/০২/১৯৮৭  এসএসশস –  

এইচএসশস –    

শব এ –  

০১/০১/২০১৪  DPED  

 

০৫/০৩/২০০৯    ০৯ বছর ০৩ িাস 

২৯  শদন  

 

৩69  শিিা শবশ্বাস  

আগজপাটরা সপ্রাশব 

৩০/১০/১৯৭৭  এসএসশস – ১ি  

এইচএসশস – ২য়  

 ০১/০১/২০০২  শসইনএড  ০১/০১/২০১৪    ১২ বছর ১০িাস 

০১শদন  

 

৩৭0  শিওনা নাসশরন  

িাযবাড়ী সপ্রাশব  

২০/১২/১৯৮৩  এসএসশস –২য়   

এইচএসশস –২য়     

২৬/১১/২০১৪  DPED  

 

২৬/১১/২০১৪     ০৫  বছর ০৮ িাস 

০৫ শদন  

 

৩৭1  জ্রযাউি ইসিাি  

চািটা সপ্রাশব  

১২/০৫/১৯৮৫  এসএসশস –৪.১৩     

এইচএসশস –২.৭০   

শব  এ - ২য়  

এি  এ  – ১ি  

২৬/১১/২০১৪  DPED  

 

২৬/১১/২০১৪      ০৫ বছর ০৮ িাস 

০৫ শদন  

 

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

                             

 

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 

সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০ 
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জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ  

 

 

 

 শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-

ইন-এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র 

তাশরখ  

চাকুরীকাি  িন্তব্য  

৩৭2  িশরয়ি খাতুন  

বাকসাডাঙ্গী সপ্রাশব  

০১/০৭/১৯৮৫  এসএসশস –৩.২৫  

এইচএসশস –২.১০    

শব  এ - ২য়  

এি  এ  – ২য়  

২৬/১১/২০১৪  DPED  

 

২৬/১১/২০১৪      ০৫  বছর ০৮ িাস 

০৫ শদন  

 

৩৭3   অসীিা রায়  

বারুগ্রাি সপ্রাশব  

০৮/০৮/১৯৮৬  এসএসশস –৩.২৫   

এইচএসশস –৩.৬০    

শব  এ – ২য়   

২৬/১১/২০১৪  DPED  

 

২৬/১১/২০১৪     ০৫  বছর ০৮ িাস 

০৫ শদন  

 

৩৭4  জ্িাাঃ ওবায়দ্যল্লাহ জ্িখ  

রাযধরপুর  সপ্রাশব  

০১/০৭/১৯৮৭  এসএসশস –৪.১৩     

এইচএসশস –৪.০০   

শব  এ - ২য়  

এি  এ  – ২য় 

২৬/১১/২০১৪  DPED   ২৬/১১/২০১৪    ০৫  বছর ০৮ িাস 

০৫ শদন  

 

৩৭5  পাংকয শবশ্বাস  

সাঙ্গুড়া সপ্রাশব  

২৮/১১/১৯৮৭  এসএসশস –৩.৪৪  

এইচএসশস –৩.০৬    

শব  এ - ২য়  

এি  এ  – ২য়  

২৬/১১/২০১৪  DPED  

 

২৬/১১/২০১৪    ০৫  বছর ০৮ িাস 

০৫ শদন  

 

৩৭6  সাশযদ হাসান  

বকচর সপ্রাশব  

৩১/১২/১৯৮৭  এসএসশস –২.৮১    

এইচএসশস –২.৯০    

শব  এ - ২য়  

এি  এ  – ১ি  

২৬/১১/২০১৪  DPED  

 

২৬/১১/২০১৪    ০৫  বছর ০৮ িাস 

০৫ শদন  

 

৩77  যহুরা খাতুন  

গাড়াজকািা সপ্রাশব  

০৫/০২/১৯৮৮  এসএসশস –  

এইচএসশস –    

শব  এ -  

২৬/১১/২০১৪  DPED  

 

২৬/১১/২০১৪    ০৫  বছর ০৮ িাস 

০৫ শদন  

 

৩78  আিসানা আকতার  

বাওনাড়া সপ্রাশব  

০৮/১২/১৯৮৮  এসএসশস –৩.১৯    

এইচএসশস –২.৫0 

২৬/১১/২০১৪  DPED  

 

২৬/১১/২০১৪    ০৫  বছর ০৮ িাস 

০৫ শদন  

 

৩79  শিনা িিি  

পদিদী সপ্রাশব  

৩০/১২/১৯৮৮  এসএসশস –৩.৪৪  

এইচএসশস –৩.৫০    

শব  এ - ২য়  

এি  এ  – ২য়  

২৬/১১/২০১৪  DPED  

 

২৬/১১/২০১৪    ০৫  বছর ০৮ িাস 

০৫ শদন  

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

                           

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ  

 

 

 

 

 শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম 

জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-

ইন-এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ  

 

চাকুরীকাি  িন্তব্য  

৩৮0  নাসশরন আকতার  

চরিশরদপুর সপ্রাশব  

০৫/০১/১৯৮৯  এসএসশস –৩.১৯   

এইচএসশস –৪.৮০    

শব  এ – ১ি   

২৬/১১/২০১৪  DPED  

 

২৬/১১/২০১৪    ০৫  বছর ০৮ িাস 

০৫ শদন  

 

৩৮1  জ্রাকসানা আশযয  

রাযধরপুর সপ্রাশব  

২৮/১১/১৯৯০  এসএসশস –    

এইচএসশস –   

শব কি -   

২৬/১১/২০১৪  DPED  

 

২৬/১১/২০১৪    ০৫ বছর ০৮ িাস 

০৫ শদন  

 

৩৮2  গায়ত্রী সরকার  

অিাংকারপুর সপ্রাশব  

২০/১২/১৯৯৪  এসএসশস –৩.৬৩ 

এইচএসশস –৪.১0 

২৬/১১/২০১৪  DPED  

 

২৬/১১/২০১৪    ০৫  বছর ০৮ িাস 

০৫ শদন  

 

৩৮3  জ্যসশিন আকতার  

ইন্দুরদী সপ্রাশব  

০১/০১/১৯৯৫  এসএসশস –৩.৬৩ 

এইচএসশস –৪.১0 

২৬/১১/২০১৪  DPED  

 

২৬/১১/২০১৪    ০৫  বছর ০৮ িাস 

০৫ শদন  

 

৩৮4  সিীর কুিার ভাদ্যরী  

নটাপাড়া সপ্রাশব  

১৯/০৬/১৯৮৬  এসএসশস –৩.৪৪  

এইচএসশস –৩.০৬    

শব  এ - ২য়  

এি  এ  – ২য়  

০৭/১২/২০১৪  DPED  

 

০৭/১২/২০১৪     ০৫  বছর ০৭ িাস 

২৪ শদন  

 

৩৮5  বাশিকা শবশ্বাস 

সিাশধনগর সপ্রাশব  

০৫/০৯/১৯৮৪  এসএসশস – ২.১৩ 

এইচএসশস –৪.২০  

 ০৯/০৮/২০১৬  DPED  

 

 ০৯/০৮/২০১৬    ০৫  বছর ০৭ িাস 

২৪ শদন  

 

৩৮6  নাশসর উশিন  

চর আড়কাশি সপ্রাশব  

১৩/০৯/১৯৮৫  এসএসশস –২.৭৫  

এইচএসশস –২.৯০   

শব  এ - ২য়  

এি  এ  – ২য়  

 ১৮/০১/২০১৬  DPED  

 

 ১৮/০১/২০১৬    ০৪  বছর ০৬  

িাস ১৩ শদন  

 

৩87  রশহিা খাতুন  

ভীিনগর সপ্রাশব  

০৮/০১/১৯৮৬  এসএসশস –২.০০   

এইচএসশস –১.৮০    

শব  এ – 3.15  

 ১৮/০১/২০১৬  DPED  

 

 ১৮/০১/২০১৬     ০৪  বছর ০৬  

িাস ১৩ শদন  

 

৩88  শবপ্লব সরকার  

জ্কািরশদয়া সপ্রাশব  

২০/০৭/1986  এসএসশস –৩.৭৫    

এইচএসশস –২.৯০    

শব এস শস–২.৯৬   

 ১৮/০১/২০১৬  DPED  

 

 ১৮/০১/২০১৬    ০৪  বছর ০৬  

িাস ১৩ শদন  

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

                    

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ   শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা   

 

 

 

 

 প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ 

চাকুরীকাি  িন্তব্য  

৩89  জ্যসশিন নাহার  

িামুকজখািা সপ্রাশব  

১৫/০৯/১৯৮৬  এসএসশস –২.৬৩  

এইচএসশস –৪.২০  

শব  এ -  ২য় 

এি  এ  – ২য়  

২৭/০৬/২০১৬  DPED  

 

২৭/০৬/২০১৬    ০৪  বছর ০৬  

িাস ১৩ শদন  

 

৩৯0  আজনায়ারা খাতুন  

পাটশকয়াবাড়ী সপ্রাশব  

৩০/১০/১৯৮৬  এসএসশস –১.৭৫    

এইচএসশস –২.৭৫      

শব এস শস–২য়     

 ১৮/০১/২০১৬  DPED  

 

 ১৮/০১/২০১৬    ০৪   বছর ০৬  

িাস ১৩ শদন  

 

৩৯1  স্বপন শকত্তমনীয়া  

স্বপ মজবতাঙ্গা সপ্রাশব  

৩০/১১/১৯৮৮   এসএসশস –৪.০০   

এইচএসশস –৪.৫০     

শব  এ -  ১ি   

এি  এ  – ২য়   

 ১৮/০১/২০১৬  DPED  

 

 ১৮/০১/২০১৬    ০৪ বছর ০৬  

িাস ১৩ শদন  

 

৩৯2  কািনা িণ্ডি  

জ্পাটরা সপ্রাশব  

১১/১০/১৯৮৯  এসএসশস – D 

এইচএসশস –C   

শব  এ -  ২য়   

 ১৮/০১/২০১৬  DPED  

 

 ১৮/০১/২০১৬    ০৪  বছর ০৬  

িাস ১৩ শদন  

 

৩৯3  সুিাইয়া সুিতানা  

খাশিয়ািধুপুর সপ্রাশব 

২৫/০৮/১৯৯০  এসএসশস – 4.38  

এইচএসশস – 4.30   

শব  এ -  ২য়  

এি  এ  – ২য়  

 ১৮/০১/২০১৬  DPED  

 

 ১৮/০১/২০১৬    ০৪   বছর ০৬  

িাস ১৩ শদন  

 

৩৯4  চম্পা খাতুন  

খািকুিা সপ্রাশব  

১৮/০৩/১৯৯১  এসএসশস –৩.০৬    

এইচএসশস –৪.৪২     

শব এস শস–২.৭৭    

 ১৮/০১/২০১৬  DPED  

 

 ১৮/০১/২০১৬    ০৪   বছর ০৬  

িাস ১৩ শদন  

 

৩৯5  কাকিী নাহার সুিী  

িক্ষ্মর্শদয়া সপ্রাশব  

২১/০৬/১৯৯২ এসএসশস –২.৫০  

এইচএসশস –৩.১০    

শব  এ -  ২য়     

 ১৮/০১/২০১৬  DPED  

 

 ১৮/০১/২০১৬   ০৪   বছর ০৬  

িাস ১৩ শদন  

 

৩৯6  জ্রিিা আকতার  

জ্সানাইকুড়ী সপ্রাশব  

২৫/০৮/১৯৯২  এসএসশস –৩.৬৯     

এইচএসশস –৩.৭0 

 ১৮/০১/২০১৬  DPED  

 

 ১৮/০১/২০১৬    ০৪   বছর ০৬  

িাস ১৩ শদন  

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

                          

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ   শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা   

 

 

 

 

 প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ 

চাকুরীকাি  িন্তব্য  

397  িাজতিাতুজজ্জাহরা  

জ্ছাটশ কিিা সপ্রাশব  

১৯/০৯/১৯৯৪  এসএসশস –৩.৬৯  

এইচএসশস –৩.৮০  

 ১৮/০১/২০১৬  DPED  

 

 ১৮/০১/২০১৬    ০৪  বছর ০৬  

িাস ১৩ শদন  

 

398  জ্িৌসুিী খাতুন  

জ্বতাঙ্গা সপ্রাশব  

০৯/১০/১৯৯৪  এসএসশস –৩.৪৪  

এইচএসশস –৩.৩০   

 ১৮/০১/২০১৬  DPED  

 

 ১৮/০১/২০১৬    ০৪   বছর ০৬  

িাস ১৩ শদন  

 

399  বশন সুিতানা সপ্রাশব  

সিাধীনগর সপ্রাশব  

৩১/১২/১৯৯৪  এসএসশস –A  

এইচএসশস –A 

 ১৮/০১/২০১৬  DPED  

 

 ১৮/০১/২০১৬    ০৪   বছর ০৬  

িাস ১৩ শদন  

 

৪০0  িাশকিা খাতুন  

নওপাড়া সপ্রাশব  

০৮/০৭/১৯৯৫  এসএসশস –৩.৮৮  

এইচএসশস –৪.৫০  

 ১৮/০১/২০১৬  DPED  

 

 ১৮/০১/২০১৬    ০৪  বছর ০৬  

িাস ১৩ শদন  

 

৪০1  মুশক্ত রায়  

পারুশিয়া সপ্রাশব  

২০/০৭/১৯৯৬  এসএসশস –৩.৯৬  

এইচএসশস –৩.৭০  

 ১৮/০১/২০১৬  DPED  

 

 ১৮/০১/২০১৬    ০৪   বছর ০৬  

িাস ১৩ শদন  

 

৪০2  জ্িাাঃ জ্িাশিন উশিন  

যাংগি সপ্রাশব  

০১/১২/১৯৮৫  এসএসশস – 4.০০   

এইচএসশস – 4.৬০    

শব  এ -  ১ি  

এি  এ  – ১ি   

১৯/০১/২০১৬  DPED  

 

১৯/০১/২০১৬    ০৪   বছর ০৬  

িাস ১২ শদন  

 

৪০3  শনলুিা ইয়াসশিন  

নূতননগর সপ্রাশব  

২৫/১০/১৯৯১  এসএসশস – A  

এইচএসশস –A 

১৯/০১/২০১৬  DPED  

 

১৯/০১/২০১৬     ০৪   বছর ০৬  

িাস ১২ শদন  

 

৪০4  পুিক িজুিদার  

আকশুকনা সপ্রাশব  

২৯/০১/১৯৮৭  এসএসশস – ৩.৬০   

এইচএসশস –৩.৮০    

শব  এ -  ২য়   

এি  এ  – ২য়   

  ২০/০১/২০১৬  DPED  

 

  ২০/০১/২০১৬    ০৪   বছর ০৬  

িাস ১১ শদন  

 

৪০5  মুহাম্মদ িাসুদ 

জ্হাজসন  

বাজযগশড়য়া সপ্রাশব  

০৪/০৮/১৯৮১  এসএসশস – ১ি   

এইচএসশস –২য়  

শব  এ -  ২য়   

এি  এ  – ২য়   

 ২৭/০৬/২০১৬  DPED  

 

 ২৭/০৬/২০১৬    ০৪   বছর ০১ 

িাস ০৫ শদন  

 

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

 

                            

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ   শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা   

 

 

 

 

 প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ 

চাকুরীকাি  িন্তব্য  

৪06  সুপদ িণ্ডি  

কাজিি িণ্ডি সপ্রাশব  

১৮/১২/১৯৮১  এসএসশস –১ি   

এইচএসশস –২য়    

শব  এ -  ২য়   

এি  এ  – ২য়   

 ২৭/০৬/২০১৬  DPED  

 

 ২৭/০৬/২০১৬      ০৪   বছর ০১ 

িাস ০৫ শদন  

 

৪07  জ্গৌতি কুিার শবশ্বাস  

বাজযগশড়য়া সপ্রাশব  

১৮/০৬/১৯৮২ এসএসশস –২য়   

এইচএসশস –২য়    

শব  এ -  ২য়   

এি  এ  – ২য়   

 ২৭/০৬/২০১৬  DPED  

 

 ২৭/০৬/২০১৬    ০৪   বছর ০১ 

িাস ০৫ শদন  

 

৪08  আব্দুি হাশিি  

হাবাসপুর সপ্রাশব  

০৩/১১/১৯৮২  এসএসশস – ১ি    

এইচএসশস –২য়  

শব  এ -  A  

 ২৭/০৬/২০১৬  DPED  

 

 ২৭/০৬/২০১৬    ০৪   বছর ০১ 

িাস ০৫ শদন  

 

৪09  শিতু রানী কর  

িািকী সপ্রাশব  

১৫/১১/১৯৮৪  এসএসশস – ১ি   

এইচএসশস –২য়  

শব  এ -  ২য়   

এি  এ  – ২য়   

 ২৭/০৬/২০১৬  DPED  

 

 ২৭/০৬/২০১৬    ০৪   বছর ০১ 

িাস ০৫ শদন  

 

৪১0  আতাউর রহিান  

চরশ কিিা সপ্রাশব  

২৭/১১/১৯৮৪ এসএসশস –3.38  

এইচএসশস – 2.40  

শব  এ -  ২য়   

এি  এ  – ২য়   

 ২৭/০৬/২০১৬  DPED  

 

 ২৭/০৬/২০১৬    ০৪   বছর ০১ 

িাস ০৫ শদন  

 

৪১1  নাশছিা খাতুন  

চরদশক্ষর্ বাড়ী সপ্রাশব  

২৫/০৫/১৯৮৫  এসএসশস – ৩.১৩   

এইচএসশস –২.৫০    

শব  এ -  ২য়   

এি  এ  – ২য়   

 ২৭/০৬/২০১৬  DPED  

 

 ২৭/০৬/২০১৬    ০৪  বছর ০১ 

িাস ০৫ শদন  

 

৪১2  আজিনা খাতুন  

পদিদী চিনা সপ্রাশব  

১৫/০৮/১৯৮৫  এসএসশস –২.৬৯   

এইচএসশস –  2.৬০   

শব  এ -  ২য়  

এি  এ  – ২য়  

 ২৭/০৬/২০১৬  DPED  

 

 ২৭/০৬/২০১৬    ০৪  বছর ০১ 

িাস ০৫ শদন  

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

                            

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ   শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা   

 

 

 

 

 প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ 

চাকুরীকাি  িন্তব্য  

৪১3  শিতািী পারভীন  

ধি মতিা সপ্রাশব  

২০/০৮/১৯৮৫  এসএসশস – 3.38  

এইচএসশস –3.20  

শব  এ -  ২য়   

এি  এ  – ২য়   

 ২৭/০৬/২০১৬  DPED  

 

 ২৭/০৬/২০১৬    ০৪   বছর ০১ 

িাস ০৫ শদন  

 

৪১4  জ্কাশহনুর আকতার  

জ্ াড়ািারা সরাশব  

২৬/১২/১৯৮৫ এসএসশস –3.63    

এইচএসশস –3.40   

শব  এ -  ২য়   

এি  এ  – ২য়   

 ২৭/০৬/২০১৬  DPED  

 

 ২৭/০৬/২০১৬     ০৪   বছর ০১ 

িাস ০৫ শদন  

 

৪১5  চম্পা জ্দবনাথ  

বাঁধুিী খািকুিা 

সপ্রাশব 

৩১/১২/১৯৮৬ এসএসশস –3.২৫   

এইচএসশস – ৩.৫0  

শব  এ -  ২য়   

এি  এ  – ২য়   

 ২৭/০৬/২০১৬  DPED  

 

 ২৭/০৬/২০১৬    ০৪   বছর ০১ 

িাস ০৫ শদন  

 

৪16  কাশনয িাজতিা  

তািতিা সপ্রাশব  

১৫/১০/১৯৯০  এসএসশস – ১ি 

এইচএসশস –২য়  

শব  এ -  ২য়   

এি  এ  – ২য়   

 ২৭/০৬/২০১৬  DPED  

 

 ২৭/০৬/২০১৬   ০৪   বছর ০১ 

িাস ০৫ শদন  

 

৪17  কল্পনা শবশ্বাস  

বন্যাড়তি সপ্রাশব  

০১/০৩/১৯৯১  এসএসশস –৩.৫৬  

এইচএসশস –৩.৩০   

 ২৭/০৬/২০১৬  DPED  

 

 ২৭/০৬/২০১৬    ০৪   বছর ০১ 

িাস ০৫ শদন  

 

৪18  শরক্তা পারভীন  

পাটশকয়াবাড়ী 

পূব মপাড়া সপ্রাশব 

 ২০/১০/১৯৯১  এসএসশস – ২.৯৪    

এইচএসশস –৪.১০    

শব  এ -  ১ি      

 ২৭/০৬/২০১৬  DPED  

 

 ২৭/০৬/২০১৬      ০৪   বছর ০১ 

িাস ০৫ শদন  

 

৪19  িাহবুবুি  

জ্কানাগ্রাি সপ্রাশব  

০২/০৪/১৯৮৩  এসএসশস – ২য়   

এইচএসশস –৩য়  

শব  এ -  ২য়   

এি  এ  – ২য়   

 ১০/০৭/২০১৬  DPED  

 

 ১০/০৭/২০১৬     ০৪   বছর ০০ 

িাস ২২ শদন  

 

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

                           

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ  

 

 

 

 

 শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ 

চাকুরীকাি  িন্তব্য  

৪২0   সবুয সদ মার  

শ কিিা  সপ্রাশব  

১৩/০৯/১৯৮৪  এসএসশস – 2.50   

এইচএসশস –2.50  

শব  এ -  ২য়   

এি  এ  – ২য়   

03/08/2016  DPED  

 

03/08/2016     ০৪   বছর ০০ 

িাস ২২ শদন  

 

৪২1  জ্রাশযনা খাতুন  

জ্দলুয়া সপ্রাশব  

২০/০৫/১৯৮৫ এসএসশস –3.৬৩    

এইচএসশস –২.৩0  

শব  এ -  ২য়   

এি  এ  – ২য়   

 03/08/২০১৬  DPED  

 

 03/08/২০১৬    ০৪  বছর ০০ 

িাস ২২ শদন  

 

৪২2  পশবত্রা রানী শবশ্বাস 

পাকাশিয়া সপ্রাশব 

২৩/০৭/১৯৮৫ এসএসশস –2.75  

এইচএসশস –2.00   

শব  এ -  ২য়   

এি  এ  – ২য়   

03/08/2016  DPED  

 

03/08/2016    ০৪   বছর ০০ 

িাস ২২ শদন  

 

৪২3  নাযমুন্নাহার  

িরাশবিা সপ্রাশব  

১৫/০৩/১৯৮৬  এসএসশস –২.৮৮    

এইচএসশস –২.৭0   

শব  এ -  ২য়   

এি  এ  – ২য়   

 ০৩/০৮/২০১৬  DPED  

 

 ০৩/০৮/২০১৬    ০৪   বছর ০০ 

িাস ২২ শদন  

 

৪২4  শিউিী জ্বগি  

এিাঙ্গীডাঙ্গা সপ্রাশব  

২৮/০৭/১৯৮৭  এসএসশস – 3.38  

এইচএসশস – 3.10  

শব  এ -  ২য়   

এি  এ  – ১ি    

03/08/2016  DPED  

 

03/08/2016    ০৪   বছর ০০ 

িাস ২২ শদন  

 

৪২5  কুিসুি আকতার  

চাপড়ী সপ্রাশব 

২০/০৮/১৯৮২ এসএসশস –২য়   

এইচএসশস –২য়    

শব  এ -  ২য়   

এি  এ  – ২য়   

 ০৪/০৮/২০১৬  DPED  

 

 ০৪/০৮/২০১৬     ০৪   বছর ০০ 

িাস ২১ শদন  

 

৪২6  আসিা খাতুন  

বাজযগশড়য়া সপ্রাশব  

২০/১০/১৯৮৩  এসএসশস –২য়  

এইচএসশস –  ২য়   

শব  এ -  ২য়  

এি  এ  – ২য়  

০৪/০৮/২০১৬  DPED  

 

০৪/০৮/২০১৬    ০৪   বছর ০০ 

িাস ২২ শদন  

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ   শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা   

 

 

 

 

 প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ 

চাকুরীকাি  

 

 

 

 

িন্তব্য  

৪27  শিউিী পারভীন  

শবিটাকাজপাড়া 

সপ্রাশব  

২৯/০১/১৯৮৮  এসএসশস – ৩.৩১   

এইচএসশস –৩.৮০    

শব  এ -  ২য়   

এি  এ  – ২য়   

 ০৪/০৮/২০১৬  DPED  

 

০৪/০৮/২০১৬     ০৪   বছর ০০ 

িাস ২২ শদন  

 

৪28  রুশব আকতার  

 তীন্দ্রনাথ সপ্রাশব  

২০/০৩/১৯৮৯  এসএসশস –3.০০   

এইচএসশস –  2.৮০   

শব  এ -  ২য়  

এি  এ  – ২য়  

০৪/০৮/২০১৬  DPED  

 

০৪/০৮/২০১৬    ০৪   বছর ০০ 

িাস ২২ শদন  

 

৪29  সুরাইয়া সুিতানা  

হাজিি আিী 

শ কিিা সপ্রাশব 

০৮/০৮/১৯৯০  এসএসশস –৪.63  

এইচএসশস – ৪.৬০   

শব  এ -  ১ি   

০৪/০৮/২০১৬  DPED  

 

০৪/০৮/২০১৬    ০৪   বছর ০০ 

িাস ২২ শদন  

 

৪৩0  নাযিা খাতুন  

ইশিিজকাি সপ্রাশব 

০৮/০১/১৯৮৭ এসএসশস –৩.০০   

এইচএসশস –2.২0    

শব  এ -  ২য়   

২৪/০৮/২০১৬  DPED  

 

২৪/০৮/২০১৬     ০৩  বছর ১১ 

িাস ০৮ শদন  

 

৪৩1  আব্দুি কুদ্দুস জ্িখ  

শত্রজিাচনপুর সপ্রাশব 

২৫/০৯/১৯৮১  এসএসশস –১ি  

এইচএসশস –  ২য়  

শব  এ -  ২য়  

এি  এ  – ২য়  

০২/১০/২০১৬  DPED  

 

০২/১০/২০১৬      ০৩  বছর ১০ 

িাস ০০শদন  

 

৪৩2  িারুক  আহিদ  

রাযধরপুর সপ্রাশব  

২০/১০/১৯৮৪  এসএসশস – 

এইচএসশস –   

শব  এ -   

এি  এ  –  

 ০২/১০/২০১৬  DPED  

 

 

০২/১০/২০১৬  

  ০৩  বছর ১০ 

িাস ০০শদন  

 

৪৩3  িাহবুবা খানি 

যািািপুর সপ্রাশব  

১০/১১/১৯৮২  এসএসশস –১ি  

এইচএসশস –  ৩য়   

শব  এ -  ২য়  

এি  এ  – ২য়  

০২/১০/২০১৬  DPED  

 

০২/১০/২০১৬    ০৩  বছর ১০ 

িাস ০০শদন  

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

                           

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ   শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা   

 

 

 

 

 প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ 

চাকুরীকাি  

 

 

 

 

িন্তব্য  

৪৩4  িািীিা নাসশরন  

স্বপ মজবতাঙ্গা সপ্রাশব  

৩০/১১/১৯৮৫  এসএসশস –3.৫০    

এইচএসশস –  ৩.০০   

শব  এ -  ২য়  

এি  এ  – ২য়  

০২/১০/২০১৬  DPED  

 

০২/১০/২০১৬    ০৩  বছর ১০ 

িাস ০০শদন  

 

৪৩5  মুহাম্মদ 

আিরাফুজ্জািান  রশব 

দশক্ষর্বাড়ী সপ্রাশব  

৩১/১২/১৯৮৪  এসএসশস –3.63  

এইচএসশস –  2.90  

শব  এ -  ২য়  

এি  এ  – ২য়  

০২/১০/২০১৬  DPED  

 

০২/১০/২০১৬    ০৩ বছর ১০ 

িাস ০০শদন  

 

৪৩6  আসাদ্যজ্জািান জ্িখ  

দশক্ষর্বাড়ী সপ্রাশব 

 ০৬/০৬/১৯৮০  এসএসশস – ২য়    

এইচএসশস – ৩য়  

শব  এ -  ২য়  

এি  এ  – ২য়  

২৯/০৩/২০১৭  DPED  

 

২৯/০৩/২০১৭      ০৩  বছর ০৪ 

িাস ০৩শদন  

 

৪37  জ্রাকনুজ্জািান  

পাটশকয়াবাড়ী 

পূব মপাড়া সপ্রাশব  

২৮/০২/১৯৮২  এসএসশস –১ি    

এইচএসশস –২য়  

শব  এ -  ২য়   

এি  এ  – ২য়    

১৭/০১/২০১৭  DPED  

 

১৭/০১/২০১৭    ০৩ বছর ০৬ 

িাস ১৫শদন  

 

৪38  আিজরাযা ইয়াসশিন 

বকচর সপ্রাশব  

১০/০৭/১৯৮২ এসএসশস –২য়   

এইচএসশস – ২য়  

শব  এ -  ২য়  

এি  এ  – ২য়  

০৮/০১/২০১৭  DPED  

 

০৮/০১/২০১৭      ০৩ বছর ০৬ 

িাস ২৪শদন  

 

৪39  সাশবনা ইয়াসশিন  

সাঙ্গুড়া সপ্রাশব 

২০/০৫/১৯৮৩  এসএসশস –২য়    

এইচএসশস –2.50  

শব  এ -  ২য়   

এি  এ  – 3য়    

30/03/2017  DPED  

 

30/03/2017     ০৩  বছর ০৪ 

িাস ০২শদন  

 

৪৪0  নূরূন্নাহার  

সাঙ্গুড়া সপ্রাশব 

 ২৮/০৮/১৯৮৩ এসএসশস –১ি    

এইচএসশস –১ি  

শব  এ -  ২য়   

এি  এ  – ২য়    

০১/০২/২০১৭  DPED  

 

০১/০২/২০১৭     ০৩  বছর ০৬ 

িাস ০১শদন  

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ  

 

 

 

 

 শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম 

জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-

ইন-এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ 

চাকুরীকাি  িন্তব্য  

৪৪1  িদন কুিার িণ্ডি  

খািকুিা সপ্রাশব  

০২/০৪/১৯৮৪ এসএসশস –২য়   

এইচএসশস – ২য়  

শব  এ -  ২য়  

এি  এ  – ২য়  

২০/০৩/২০১৭  DPED  

 

২০/০৩/২০১৭     ০৩  বছর ০৪ 

িাস ১২শদন  

 

৪৪2  শিতা নিী  

বারুগ্রাি সপ্রাশব  

১০/০৬/১৯৮৪ এসএসশস – ১ি    

এইচএসশস – ২য়  

শব  এ -  ২য়  

এি  এ  – ১ি 

২১/০৩/২০১৭  DPED  

 

২১/০৩/২০১৭     ০৩  বছর ০৪ 

িাস ১১শদন  

 

৪৪3  জ্িৌসুিী আকতার  

বাসাবাড়ী সপ্রাশব  

২৮/১২/১৯৮৪  এসএসশস –২.৭৫  

এইচএসশস –  ৩.১0  

শব  এ -  ২য়  

এি  এ  – ১ি   

 ১৯/০১/২০১৭  DPED  

 

 ১৯/০১/২০১৭     ০৩  বছর ০৬ 

িাস ১৩শদন  

 

৪৪4 িাহবুবা খাতুন 

নুতন নগর সপ্রাশব  

০১/০৭/১৯৮৫  এসএসশস –৩.৭৫  

এইচএসশস –৪.১০  

শব  এ -২য়   

এি  এ  – ২য়  

০৬/০৪/২০১৭  DPED  

 

০৬/০৪/২০১৭    ০৩  বছর ০৬ 

িাস ১৩শদন  

 

৪45  জ্রিিা পারভীন  

নশিয়া সপ্রাশব  

০১/০৮/১৯৮৫  এসএসশস –৩.৮৮  

এইচএসশস –৩.৪০  

শব  এ -  ১ি  

এি  এ  – ২য়    

  ২১/০৩/২০১৭  DPED  

 

২১/০৩/২০১৭    ০৩  বছর ০৪ 

িাস ১১শদন  

 

৪46  িাবানা খাতুন 

পদিদী সপ্রাশব 

 ১৫/০৩/১৯৮৬ এসএসশস –৩.০০  

এইচএসশস –৩.৬0  

শব  এ -  ২য়  

এি  এ  – ২য়    

 ২৭/০৩/২০১৭  DPED  

 

 

২৭/০৩/২০১৭  

   ০৩  বছর ০৪ 

িাস ০৫শদন  

 

৪47  রুিা আকতার  

নওপাড়া বািক সপ্রাশব  

১০/০৮/১৯৮৬  এসএসশস –২.৮১  

এইচএসশস – ৩.৪0  

শব  এ -  ২য়   

  ২২/০৩/২০১৭  DPED  

 

  

২২/০৩/২০১৭  

  ০৩  বছর ০৪ 

িাস ১০শদন  

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

                             

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০ 

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ   শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা   

 

 

 

 

 প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ 

চাকুরীকাি  িন্তব্য  

৪48  িাহরীনা জ্চৌধুরী  

সারুটিয়া সপ্রাশব  

০৯/০১/১৯৮৭  এসএসশস – 

এইচএসশস – 

শব  এ -   

এি  এ  –  

১৫/১০/২০১৭  DPED  

 

30/03/2017    ০৩  বছর ০৪ 

িাস ১০শদন  

 

৪49  জ্কািশিনী  শবশ্বাস  

নওপাড়া বাশিকা 

সপ্রাশব  

 ৩১/১০/১৯৮৭  এসএসশস –২.৯৪  

এইচএসশস –২.৩0  

 

 ২৮/০৩/২০১৭  DPED  

 

 ২৮/০৩/২০১৭    ০৩  বছর ০৪ 

িাস ০৪শদন  

 

৪৫0  সাবশরনা আকতার  

িাযবাড়ী সপ্রাশব  

১৫/০৭/১৯৮৮  এসএসশস –2.৮১  

এইচএসশস – 3.৪১   

শব  এ -  2.44     

01/02/2017  DPED  

 

01/02/2017    ০৩  বছর ০৬ 

িাস ০১শদন  

 

৪৫1  অরুপ কুিার রায়  

তুিশস বরাট সপ্রাশব  

১৫/০৯/১৯৮৮  এসএসশস – 

এইচএসশস – 

শব  এ -   

এি  এ  –  

১৫/১০/২০১৭  DPED  

 

১৫/১০/২০১৭    ০৩  বছর ০৬ 

িাস ০১শদন  

 

৪৫2  অশপ মতা সরকার  

জ্সান্ধা সপ্রাশব  

২২/১১/১৯৮৮  এসএসশস –3.৪৪ 

এইচএসশস –  ৩.৩0  

শব  এ -  ২য়  

এি  এ  – ১ি   

 ১৭/০১/২০১৭  DPED  

 

 ১৭/০১/২০১৭     ০৩  বছর ০৬ 

িাস ১৫শদন  

 

৪৫3  পাব মতী রায়  

জ্খািমরািশদয়া সপ্রাশব 

 ০২/০২/১৯৮৯  এসএসশস –৩.২৫   

এইচএসশস – ৪.৩0  

শব  এ -  ২য়   

এি  এ  – ২য়    

 ২২/০৩/২০১৭  DPED  

 

 ২২/০৩/২০১৭    ০৩  বছর ০৪ 

িাস ১০শদন  

 

৪54  জ্সাজহিী সুিতানা  

যািািপুর সপ্রাশব  

১১/১০/১৯৮৯  এসএসশস –২.০০  

এইচএসশস –৩.০0  

শব  এ -  ২য়  

এি  এ  – ২য়    

  ২১/০৩/২০১৭  DPED  

 

  ২১/০৩/২০১৭    ০৩  বছর ০৪ 

িাস ১১শদন  

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

                            

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ   শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা   

 

 

 

 

 প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ 

চাকুরীকাি  িন্তব্য  

৪55  িশর্রা পারভীন  

জ্খািমরািশদয়া সপ্রাশব  

০৮/০৫/১৯৯০ এসএসশস –2.69  

এইচএসশস – 3.90  

শব  এ -  ১ি   

এি  এ  – ১ি   

২১/০৩/২০১৭  DPED  

 

২১/০৩/২০১৭    ০৩  বছর ০৪ 

িাস ১১শদন  

 

৪56  ঝুমুর খাতুন  

দশক্ষর্বাড়ী সপ্রাশব  

২০/০৫/১৯৯০  এসএসশস –৫.০০  

এইচএসশস – ৪.৬0  

শব  এ -  ৩.52 

এি  এ  – ১ি   

২১/০৩/২০১৭  DPED  

 

২১/০৩/২০১৭    ০৩  বছর ০৪ 

িাস ১১শদন  

 

 িাভিী সিািার  

পাইককাশি সপ্রাশব 

১৭/১০/১৯৯০  এসএসশস –3.৮১  

এইচএসশস –  ৪.২0  

শব  এ -  ২য়  

এি  এ  – ২য়  

০৮/০১/২০১৭  DPED  

 

০৮/০১/২০১৭    ০৩ বছর ০৬ 

িাস ২৪শদন  

 

৪57  শিশরনা খাতুন  

জ্ছাটশ কিিা সপ্রাশব  

১০/০৭/১৯৯১  এসএসশস –৩.৮১   

এইচএসশস –৩.৬0  

শব  এ -  ১ি    

১৯/০১/২০১৭  DPED  

 

১৯/০১/২০১৭     ০৩  বছর ০৬ 

িাস ১৩শদন  

 

৪58  জ্রাকসানা আকতার  

সাধুখািী সপ্রাশব 

২০/১২/১৯৯১ এসএসশস –৪.২৫   

এইচএসশস –৩.৭0  

শব  এ -  ২য়     

 ২১/০৩/২০১৭  DPED  

 

 ২১/০৩/২০১৭   ০৩  বছর ০৪ 

িাস ১১শদন  

 

৪৫৯ চঞ্চি িিি  

বাজযগশড়য়া সপ্রাশব  

২৫/০৮/১৯৮৮  এসএসশস – 

এইচএসশস – 

শব  এ -   

এি  এ  –  

০২/১০/২০১৮  DPED  

 

০২/১০/২০১৮    ০১  বছর ১১  

িাস ১১শদন  

 

৪৬০  সাজিহা পারভীন 

পাটশকয়াবাড়ী 

পূব মপাড়া সপ্রাশব  

২৮/০১/১৯৮৯  এসএসশস – 

এইচএসশস – 

শব  এ -   

এি  এ  –  

০২/১০/২০১৮  DPED  

 

০২/১০/২০১৮    ০১  বছর ১১  

িাস ১১শদন  

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

 

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ   শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা   

 

 

 

 

 প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ 

চাকুরীকাি  িন্তব্য 

 

 

 

 

৪৬১  জ্িাাঃ িারুি জ্হাজসন  

রায়পুর িশনরুশিন 

জ্িাল্লা সপ্রাশব  

১৬/০৪/১৯৮৯  এসএসশস – 

এইচএসশস – 

শব  এ -   

এি  এ  –  

০৩/১০/২০১৮  DPED  

 

০৩/১০/২০১৮    ০১  বছর ১১  

িাস ১১শদন  

 

৪৬২ জ্িাাঃ আিরাফুজ্জািান 

রায়পুর িশনরুশিন 

জ্িাল্লা সপ্রাশব 

০৫/০৫/১৯৮৯  এসএসশস – 

এইচএসশস – 

শব  এ -   

এি  এ  –  

০৩/১০/২০১৮  DPED  

 

০৩/১০/২০১৮    ০১  বছর ১১  

িাস ১১শদন  

 

৪৬৩ সুরাইয়া যাহান  

যািািপুর সপ্রাশব  

০৫/০৮/১৯৮৯  এসএসশস – 

এইচএসশস – 

শব  এ -   

এি  এ  –  

০৩/১০/২০১৮  DPED  

 

০৩/১০/২০১৮    ০১  বছর ১১  

িাস ১১শদন  

 

৪৬৪ শ্রীিশত শবশ্বাস  

নশিয়া সপ্রাশব  

০৪/০৭/১৯৯০  এসএসশস – 

এইচএসশস – 

শব  এ -   

০৩/১০/২০১৮  DPED  

 

০৩/১০/২০১৮    ০১  বছর ১১  

িাস ১১শদন  

 

৪৬৫ িাপিা পারভীন  

এিাঙ্গীডাঙ্গা সপ্রাশব  

১০/০৭/১৯৯০  এসএসশস – 

এইচএসশস – 

শব  এ -   

এি  এ  –  

০৭/১০/২০১৮  DPED  

 

০৭/১০/২০১৮    ০১  বছর ১১  

িাস ১১শদন  

 

৪৬৬ পিাি চন্দ্র সরকার 

আড়কাশি সপ্রাশব  

১৫/০৪/১৯৮৯  এসএসশস –৩.৫০-  

এইচএসশস –৪.২০     

শবশবএস (অনাস ম) – ১ি  

এিশবএস  -১ি   

০১/০৩/২০২০  প্রশিক্ষর্শবহীন  ০১/০৩/২০২০    ০০  বছর ০৬   

িাস ১১শদন  

 

৪৬৭ শবপুি কুিার সরকার  

চরবহরপুর সপ্রাশব  

০৮/০৫/১৯৮৯  এসএসশস –৪.০০  

এইচএসশস –৪.৮০    

শব এ(অনাস ম) – ২য়  

এিএ  -২য়  

২৬/০২/২০২০  প্রশিক্ষর্শবহীন  ২৬/০২/২০২০    ০০ বছর ০৬  

িাস ১১শদন  

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

                          

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ   শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ 

চাকুরীকাি  িন্তব্য  

৪৬৮  িামুন জ্িখ  

পদিদী সপ্রাশব  

২৫/০৭/১৯৮৯  এসএসশস –৩.৭৫  

এইচএসশস –৪.২০    

শব এ(অনাস ম) – ২য়  

এিএ  -২য়  

২৬/০২/২০২০  প্রশিক্ষর্শবহীন  ২৬/০২/২০২০     ০০   বছর ০৬  

িাস ১১শদন  

 

৪৬৯ চঞ্চি কুিার শবশ্বাস  

নতুনচর সপ্রাশব  

০৬/০৯/১৯৮৯  এসএসশস –৩.৬৯  

এইচএসশস –৪.০০    

শব এ(অনাস ম) – ২য়  

এিএ  -২য়  

২৬/০২/২০২০  প্রশিক্ষর্শবহীন  ২৬/০২/২০২০    ০০  বছর ০৬   

িাস ১১শদন  

 

৪৭০ নাশযর আহজম্মদ  

রািশদয়া বাশিকা 

সপ্রাশব  

২২/১০/১৯৯১  এসএসশস –৪.৫৬  

এইচএসশস –৪.৭০   

শব এ(অনাস ম) - ২.৮৯  

২৬/০২/২০২০  প্রশিক্ষর্শবহীন  ২৬/০২/২০২০    ০০  বছর ০৬   

িাস ১১শদন  

 

৪৭১ আিসানা তাসশিি  

রািশদয়া বাশিকা 

সপ্রাশব 

১২/০৩/১৯৯২  এসএসশস –৩.৮৮   

এইচএসশস –৩.৬০    

শব এস এস(অনাস ম) – ৩.0৯  

এিএস এস   - ৩.0৯ 

২৬/০২/২০২০  প্রশিক্ষর্শবহীন  ২৬/০২/২০২০    ০০  বছর ০৬   

িাস ১১শদন  

 

৪৭২ িারশিন আক্তার  

নশিয়া সপ্রাশব  

১৫/০৫/১৯৯২  এসএসশস –৩.১৯  

এইচএসশস –৩.৮০   

শব এ(অনাস ম) – ২য়  

এিএ  -২য়  

২৬/০২/২০২০  প্রশিক্ষর্শবহীন  ২৬/০২/২০২০    ০০  বছর ০৬   

িাস ১১শদন  

 

৪৭৩  মুক্তা িিি  

যািািপুর সপ্রাশব  

০১/০৯/১৯৯৩  এসএসশস –৫ .০০   

এইচএসশস –৪.৯০  

শব শব এ –  ৩.৫৮  

২৬/০২/২০২০  প্রশিক্ষর্শবহীন  ২৬/০২/২০২০    ০০  বছর ০৬   

িাস ১১শদন  

 

৪৭৪ ঝন মা িিি  

যািািপুর সপ্রাশব  

১০/১২/১৯৯৩  এসএসশস –৫ .০০   

এইচএসশস –৪.৬০  

শবএসশস ইন নাশস মাং –  

পাস  

২৬/০২/২০২০  প্রশিক্ষর্শবহীন  ২৬/০২/২০২০    ০০  বছর ০৬   

িাস ১১শদন  

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

                        

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 
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সহকারী শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তাশিকা  / ২০২০  

জ্যিাাঃ  রাযবাড়ী                                                                                                                                                                                উপজযিাাঃ বাশিয়াকাশি  

ক্রশিক  

নম্বর  

শিক্ষজকর নাি ও  

কি মস্থি  

যন্ম তাশরখ   শিক্ষাগত জ্ াগ্যতা    প্রথি 

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

উত্তীর্ ম জ্পিাগত 

পরীক্ষা  

(শবএড,  শস-ইন-

এড) 

 শিডার পজদ  

সািশয়ক   

জ্ াগদাজনর 

তাশরখ  

চাকুরী 

স্থায়ীকরজর্র/ 

আশত্তকরজর্র  

আজদি এর 

তাশরখ 

শিডার পজদ 

চাকুরী স্থায়ী 

করজর্র তাশরখ 

চাকুরীকাি  িন্তব্য  

৪৭৫  অঞ্জন রাস ১২/১২১৯৯৩  এসএসশস –৪.৮১  

এইচএসশস –৪.০০  

শব এসশস  – ২.৯২  

২৬/০২/২০২০  প্রশিক্ষর্শবহীন  ২৬/০২/২০২০     ০০  বছর ০৬   

িাস ১১শদন  

 

৪৭৬ মুরাদ জ্হাজসন  

বাওনাড়া সপ্রাশব  

৩১/১২/১৯৯৩  এসএসশস –৫.০০  

এইচএসশস –৪.২০   

শব এসশস(অনাস ম) – ৩.56  

এিএসশস - ৩.89  

২৬/০২/২০২০  প্রশিক্ষর্শবহীন  ২৬/০২/২০২০    ০০  বছর ০৬   

িাস ১১শদন  

 

৪৭৭ জ্িাাঃ শিরাজুি 

ইসিাি , স্বাবিম্বী 

ইসিািপুর সপ্রাশব   

১২/০১/১৯৯৪  এসএসশস –৪ .৫৬   

এইচএসশস –৪.৯০  

শব শব এ –  ৩.২২  

২৬/০২/২০২০  প্রশিক্ষর্শবহীন  ২৬/০২/২০২০    ০০  বছর ০৬   

িাস ১১শদন  

 

৪৭৮  শসরাজুি ইসিাি  

বাংকুর সপ্রাশব  

১৫/০৬/১৯৯৪  এসএসশস –৩.৫৬  

এইচএসশস –৩.০০  

শবএসশস(অনাস ম) - 

৩.০৮   

২৬/০২/২০২০  প্রশিক্ষর্শবহীন  ২৬/০২/২০২০    ০০  বছর ০৬   

িাস ১১শদন  

 

৪৭৮    িামুন জ্হাজসন  

বড়গশড়য়া সপ্রাশব  

১২/১২/১৯৯৪  এসএসশস –৪.০৬  

এইচএসশস –৪.৭০  

শব এসশস  –  ২য়  

২৬/০২/২০২০  প্রশিক্ষর্শবহীন  ২৬/০২/২০২০    ০০  বছর ০৬   

িাস ১১শদন  

 

৪৭৯  যুশথ রায়  

নশিয়া সপ্রাশব  

১০/১০/১৯৯৫  এসএসশস –৪.১৩  

এইচএসশস –৪.২০  

শব  এ -  ৩.৩৪  

২৬/০২/২০২০  প্রশিক্ষর্শবহীন  ২৬/০২/২০২০    ০০  বছর ০৬   

িাস ১১শদন  

 

৪৮০  শবউটি িাতুব্বর  

পাটুশরয়া সপ্রাশব  

৩১/১২/১৯৯৮  এসএসশস –৩.৮১ 

এইচএসশস –৩.৬০   

শবএসশস(অনাস ম) – ২য়  

এিএসশস -২য়  

২৬/০২/২০২০  প্রশিক্ষর্শবহীন  ২৬/০২/২০২০    ০০  বছর ০৬   

িাস ১১শদন  

 

 

 

 

উপজযিা/থানা শিক্ষা অশিসার 

বাশিয়াকাশি, রাযবাড়ী 

 

 

 

জ্যিা প্রাথশিক শিক্ষা অশিসার 

রাযবাড়ী 

 

 

 

িহাপশরচািক 

প্রাথশিক শিক্ষা অশধদপ্তর 

 

 

                        

সশচব 

প্রাথশিক ও গর্শিক্ষা িন্ত্রর্ািয় 

 

 

 


