পমিমবঙ্গ সরকাতরর সমচবাতয় অবরবগীয় সহায়ক পতদ পতদান্নমত মবতবচনার জনয ০১/০১/২০১৭ তামরখ পযম ন্ত প্রাপ্ত মবমভন্ন মবভাগ/দপ্ততর কমম রত যযাগযতাসম্পন্ন ও
ইচ্ছুক অকামরগমর গ ও ঘ যেণীর কমম চারীতদর কাযম করী যযৌথ পযম ায় তামকা

মলক্ষাগত যযাগযতা এবং মবভাগ /
দপ্তরসহ কমম চারীর নাম,

কৃতযক বমহ /
কৃতযক খাতা
অনুযায়ী জন্ম
তামরখ

-২

-৩

ক্রমমক নং

-১

শ্রী দিীপ কুমার াউ, মাধ্যদমক,
১

ংশলাধ্ন প্রলান

০২-০৮-৭২

সরকারী চাকুরীতত প্রথম সমচবাতয়র দপ্তর /
যযাগদাতনর ক) তামরখ মবভাতগ প্রাথমমক
খ) পতদর নাম
মনয়মমত মনতয়াতগর
মববরণ ক) পতদর নাম
খ) যেদমবহীন কমম রত
থাকার তামরখ গ)
স্হায়ীকরতনর তামরখ

-৪

-৫

ক) ২৪-০২-১৯৯৮

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ২৪.০২.১৯৯৮

সমচবাতয়র
তপমলম জামত/
মবভাগ/দপ্ততর
উপজামত মক না
পতদান্নমতর ফত
উচ্চতর পযম ায়/পতদর
মববরণ ক) পতদর নাম
খ) যেদমবহীন কমম রত
থাকার তামরখ গ)
স্হায়ীকরতণর তামরখ

মন্তবয

-৬

-৭

-৮

.........

না

আিাশে মামা
দিচারাধ্ীন

................

না

........

...........

না

........

................

না

........

গ) ২৪.০২.২০০১
আমগীর, াই মাদ্রাা,
২

কাদরগরী দলক্ষা ও প্রদলক্ষণ

০৮-০৩-৬৬

ক) ২১-০৫-২০০৪

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ২১.০৫.২০০৪
গ) ২১.০৫.২০০৭

শ্রী দমঠু ন মজুমিার, দি.কম.(অনাস),
৩

অর্স

১০-০৭-৭৮

ক) ০৪-০৩-২০০৫

ক) ঘ-শ্রেণী

খ) ঘ-শ্রেণী

খ) ০৪.০৩.২০০৫
গ) ০৪.০৩.২০০৮

শ্রী দলিলঙ্কর বিরাগয, মাধ্যদমক,
৪

উদ্বাস্তু, ত্রাণ ও পুনিসান

০৫-০২-৮৪

ক) ১৮-০৪-২০০৫

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১৮.০৪.২০০৫
গ) ১৮.০৪.২০০৮
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শ্রী লযাম শ্রচৌধ্ুরী, দি.কম.,
৫

শ্রপৌর দিয়ক

০৮-০২-৭২

ক) ২০-০৭-২০০৫

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ২০.০৭.২০০৫

................

না

................

না

........

................

না

........

...........

ওদিদ-এ

........

নদর্িাো
(১৮.০২.২০০৯)

ে:জা:

গ) ২০.০৭.২০০৮
শ্রীমেী ইদে মণ্ড, এম.এ.,
৬

শ্রপৌর দিয়ক

০১-০৯-৬৯

ক) ০৪-১০-২০০৫

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ০৪.১০.২০০৫
গ) ০৪.১০.২০০৮

শ্রী ভগীরর্ প্রধ্ান, দি.কম.,
৭

পদরিীয় দিয়ক

১৬-০১-৬৭

ক) ১৬-১২-২০০৫

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১৬.১২.২০০৫
গ) ১৬.১২.২০০৮

মম্মি জাদি, উচ্চ মাধ্যদমক,
৮

েম

০৫-০১-৭৮

ক) ০১-০২-২০০৬

ক) অডসারদ দপয়ন

খ) অডসারদ দপয়ন

খ) ০১.০২.২০০৬
গ) ০১.০২.২০০৯

শ্রী শ্রগাপা চন্দ্র িা, উচ্চমাধ্যদমক
৯

উপশভাক্তা দিয়ক

১৩.১১.১৯৬৩

ক) ০৮.০২.২০০৬

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ০৮.০২.২০০৬
গ) ০৮.০২.২০০৯

শ্রীমেী রীো রায়, মাধ্যদমক,
১০

উপশভাক্তা দিয়ক

১৫-০৫-৬৪

ক) ০৮-০২-২০০৬

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ০৮.০২.২০০৬

ে: জা:

গ) ০৮.০২.২০০৯
শ্রী লান্তনু চযাটাজী, দি.কম.,
১১

উপশভাক্তা দিয়ক

০৯-০১-৭৩

ক) ০৮-০২-২০০৬

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ০৮.০২.২০০৬
গ) ০৮.০২.২০০৯
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................

না

শ্রীমেী মীরা অদধ্কারী (দিশ্বা),
মাধ্যদমক,
১২

প: ি: করাধ্ান আিাে

২২-০১-৭২

ক) ১৯-০৫-২০০৬

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১৯.০৫.২০০৬

................

ে: জা:

................

অনযানয
অনগ্রর শ্রেণী

গ) ১৯.০৫.২০০৯
শ্রী মর কুমার িা, মাধ্যদমক,
১৩

পঞ্চাশয়ে ও গ্রাশমান্নয়ন

১১-০১-৭১

ক) ২৩-০৫-২০০৬

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ২৩.০৫.২০০৬
গ) ২৩.০৫.২০০৯

শ্রী শ্রামনার্ দনা, দি.এ.,
১৪

েীড়া

০১-০১-৮১

শ্রী অীম শ্রমািক, মাধ্যদমক,
১৫

েম

০১-০৪-৮১

ক) ২৪-০৫-২০০৬

ক) ঘ-শ্রেণী

ক)দ্বাররক্ষক-ের্া
টিদকট দিশেো

খ) ঘ-শ্রেণী

খ) ২৪.০৫.২০০৬

খ) ২৬.১১.২০০৯

গ) ২৪.০৫.২০০৯

গ) ................

ক) ২৬-০৫-২০০৬

ক) অডসারদ দপয়ন

খ) অডসারদ দপয়ন

খ) ২৬.০৫.২০০৬

না

................

অনযানয
অনগ্রর শ্রেণী

................

ে: জা:

--

ে: জা:

গ) ২৬.০৫.২০০৯
শ্রীমেী অপসণা ািার, মাধ্যদমক,
১৬

স্বরাষ্ট্র

০১-১১-৬৮

ক) ১৯-০৭-২০০৬

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১৯.০৭.২০০৬
গ) ১৯.০৭.২০০৯

শ্রী িীপক কুমার মাাশো, মাধ্যদমক,
১৭

রাজযপাশর দচিায়

০৩-০৫-৮৩

ক) ২১-০৭-২০০৬

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ২১-০৭-২০০৬
গ) ২১-০৭-২০০৯

শ্রীমেী পম্পা নস্কর(াধ্ুখাাঁ), উচ্চমাধ্যদমক
১৮

অর্স

০২.০২.১৯৮০

ক) ১১.০৮.২০০৬

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ১১.০৮.২০০৬
গ) ১১.০৮.২০০৯
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ক) গ্রুপ-দড, শ্রগ্রড-১
না

শ্রী ুশরল কুমার, উচ্চ মাধ্যদমক,
১৯

রাজযপাশর (গৃস্থাী) দচিায়

১৬-০৩-৬৯

ক) ২২-০৮-২০০৬

ক) ঝাড়ুিার

খ) ঝাড়ুিার

খ) ২২.০৮.২০০৬

................

ে: জা:

গ) ২২.০৮.২০০৯
শ্রী ান কুমার দং, মাধ্যদমক
২০

অর্স

১০.০৩.১৯৭৮

ক) ২৩.০৮.২০০৬

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

দপয়ন, শ্রগ্রড-১

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ২৩.০৮.২০০৬

০১.০২.২০১৪

না

................

ে: জা:

................

না

..........

না

--

না

--

................

না

........

গ) ২৩.০৮.২০০৬
শ্রী িাদি িা, দি.কম.,
২১

কৃ দ

২২-১০-৮৫

ক) ২৩-০৮-২০০৬

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ২৩.০৮.২০০৬
গ) ২৩.০৮.২০০৯

শ্রীমেী শুভ্রা শ্রঘা, মাধ্যদমক,
২২

শ্রপৌর দিয়ক

১২-১২-৭৩

ক) ২৯-০৮-২০০৬

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ২৯.০৮.২০০৬
গ) ২৯.০৮.২০০৯

শ্রীমেী পাপড়ী শ্রঘা, আই.এ.দ-XII
২৩

অর্স

১২.১০.১৯৮৪

ক) ০৪.০৯.২০০৬

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ০৪.০৯.২০০৬
খ) ০৪.০৯.২০০৯

শ্রী ঞ্জীি মুখাজী, দি.কম.,
২৪

ভূ দম ও ভূ দম ংস্কার

১৭-১১-৭৪

ক) ০৮-০৯-২০০৬

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ০৮-০৯-২০০৬
গ) ০৮-০৯-২০০৯

শ্রীমেী বচোদ াা, মাধ্যদমক,
২৫

ক্ষু দ্র ও শ্র াট উশিযাগ এিং িস্ত্র

২৮-০৩-৬৮

ক) ১৪-০৯-২০০৬

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১৪.০৯.২০০৬
গ) ১৪.০৯.২০০৯
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শ্রী দিেমদজৎ িমসন, উচ্চ মাধ্যদমক,
২৬

পযসটন

২৪-০৭-৮৭

ক) ০৬-১১-২০০৬

ক) িাশরায়ান

খ) িাশরায়ান

খ) ০৬.১১.২০০৬

................

ে: জা:

.....

না

..........

ে:জা:

.....

গ) ০৬.১১.২০০৯
শ্রী শ্রগৌেম দলকিার, মাধ্যদমক(আাম)
২৭

পদরিীয় দিয়ক

১৩.০৯.১৯৭৩

ক) ১৫-১১-২০০৬

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১৫-১১-২০০৬
গ) ১৫-১১-২০০৯

শ্রী পঙ্কজ শ্রিওয়ান, মাধ্যদমক
২৮

অর্স

১০-০১-৮৫

ক) ০৭-১২-২০০৬

ক) ঘ-শ্রেণী

খ) ঘ-শ্রেণী

খ) ০৭-১২-২০০৬

......

গ) ০৭-১২-২০০৯
শ্রী প্রিীপ কুমার মন্ড, উচ্চ মাধ্যদমক,
২৯

জনদলক্ষা প্রার ও গ্রন্থাগার পদরশিা

০৫-০৭-৬৪

ক) ২৮-১২-২০০৬

ক) ঘ-শ্রেণী

খ) ঘ-শ্রেণী

খ) ২৮-১২-২০০৬

না

গ) ২৮-১২-২০০৯
শ্রীমেী অচসনা িা, দি.এ.,
৩০

জনদলক্ষা প্রার ও গ্রন্থাগার পদরশিা

১৩-১০-৬৬

ক) ২৮-১২-২০০৬

ক) ঘ-শ্রেণী

খ) ঘ-শ্রেণী

খ) ২৮-১২-২০০৬

--

েপদলদ জাদে

................

না

................

না

গ) ২৮-১২-২০০৯
শ্রী কৃ শেন্দু শ্রিা, মাধ্যদমক,
৩১

ভূ দম ও ভূ দম ংস্কার

০২-১১-৬৯

ক) ০২-০১-২০০৭

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ০২.০১.২০০৭
গ) ০২.০১.২০১০

শ্রীমেী কাশিরী জাু (মণ্ড), দি.এ.,
৩২

দলল্প ও িাদণজয

০৪-০৯-৬৭

ক) ১২-০১-২০০৭

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১২.০১.২০০৭
গ) ১২.০১.২০১০
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.......

শ্রী দকশলার কুমার রিার, মাধ্যদমক,
৩৩

ভূ দম ও ভূ দম ংস্কার

১৫-০৮-৬৭

ক) ১৭-০১-২০০৭

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১৭.০১.২০০৭

ে: জা:

......

................

না

......

................

না

................

ে: জা:

..........

না

................

গ) ১৭.০১.২০১০
শ্রীমেী চন্দ্রামী রায়, দি.এ.,
৩৪

দলল্প ও িাদণজয

১২-০৮-৭৪

ক) ১৮-০১-২০০৭

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১৮.০১.২০০৭

................

না

গ) ১৮.০১.২০১০
শ্রী লঙ্কর শ্রিা, মাধ্যদমক,
৩৫

ভূ দম ও ভূ দম ংস্কার

০৩-১০-৬৯

ক) ২৫-০১-২০০৭

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ২৫.০১.২০০৭
গ) ২৫.০১.২০১০

শ্রী শ্রৌরভ িালগুপ্ত, দি.কম.,
৩৬

দলল্প ও িাদণজয

২০-০৪-৭৬

ক) ১৩-০২-২০০৭

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১৩.০২.২০০৭
গ) ১৩.০২.২০১০

শ্রীমেী দমঠু িা, মাধ্যদমক,
৩৭

দলল্প ও িাদণজয

২৫-১১-৭৩

ক) ১৫-০২-২০০৭

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১৫.০২.২০০৭
গ) ১৫.০২.২০১০

শ্রী শ্রৌমায মুখাজী, দি.এ.,
৩৮

দলল্প ও িাদণজয

২৭-১২-৮০

ক) ১৯-০২-২০০৭

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১৯.০২.২০০৭
গ) ১৯.০২.২০১০

শ্রী ুনী কুমার দং, দি.কম.,
৩৯

নগর উন্নয়ন

২৯-০৪-৭৬

ক) ২৭-০২-২০০৭

ক) দপয়ন

ক) শ্রগ্রড-১ দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ২৭.০২.২০০৭

খ) ০৭.০৭.২০১০

গ) ২৭.০২.২০১০

গ) ................
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না

........

শ্রী মীর রকার, মাধ্যদমক,
৪০

স্বদনভস র শ্রগাষ্ঠী ও স্বদনযুদক্ত

১৯-১১-৬৯

ক) ০৫-০৩-২০০৭

ক) গ্রুপ-দড

ক) নদর্িাো

খ) গ্রুপ-দড

খ) ০৫.০৩.২০০৭

খ)০২/১১/২০১১

ে: জা:

........

গ) ০৫.০৩.২০১০
কুমারী অনুপমা মুদখয়া, মাধ্যদমক,
৪১

দলল্প ও িাদণজয

০৫-০৩-৮০

ক) ০৫-০৩-২০০৭

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ০৫.০৩.২০০৭

................

না

--

না

গ) ০৫.০৩.২০১০
শ্রীমেী স্বপ্না ািার (মন্ড), দি.এ., ২য়
িস
৪২

অর্স

১৫-০৪-৬৬

ক) ০৪-০৪-২০০৭

ক) ঘ-শ্রেণী

খ) ঘ-শ্রেণী

খ) ০৪-০৪-২০০৭
গ) ০৪-০৪-২০১০

শ্রী অশলাক রায়, জুদন: দডপ ইন ইদঞ্জ:
৪৩

প:ি:করাধ্ান আিাে

০২.১১.১৯৬৪

ক) ০৯.০৪.২০০৭

ক) নাইট গাডস

খ) নাইট গাডস

খ) ০৯.০৪.২০০৭

ে:জা:

গ) ০৯.০৪.২০১০
শ্রী লঙ্কর চন্দ্র চন্দ, মাধ্যদমক,
৪৪

পূেস

০২-০১-৬৭

ক) ১৫-০৫-২০০৭

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১৫.০৫.২০০৭

................

অনযানয
অনগ্রর শ্রেণী

গ) ১৫.০৫.২০১০
শ্রীমেী ুদিো নার্, উচ্চমাধ্যদমক
৪৫

জনদলক্ষা প্রার ও গ্রন্থাগার পদরশিা

২৫.১১.১৯৮১

ক) ০৬.০৬.২০০৭

ক)দপওন (শ্রিদক শ্রগ্রড)

ক)জমািার (শ্রিদক
শ্রগ্রড)

খ)দপওন

খ)০৬.০৬.২০০৭

খ)২১.০৯.২০১২

না

গ)০৬.০৬.২০১০
শ্রী শ্রৌমযকাদন্ত শ্রি, উচ্চমাধ্যদমক
৪৬

উচ্চদলক্ষা

১৬.১১.১৯৮৫

ক)০৬.০৬.২০০৭

ক)দপওন

খ)দপওন

খ)০৬.০৬.২০০৭
গ)০৬.০৬.২০১০
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না

.....

শ্রী ঞ্জয় িা, মাধ্যদমক,
৪৭

অর্স

০৭-০৮-৬৯

ক) ২৭-০৬-২০০৭

ক) ঘ-শ্রেণী

খ) ঘ-শ্রেণী

খ) ২৭.০৬.২০০৭

................

ে: জা:

--

ে:জা:

................

না

--

অনযানয
অনগ্রর শ্রেণী

......

না

......

................

না

........

........

গ) ২৭.০৬.২০১০
শ্রী রাজকুমার িমসন, মাধ্যদমক,
৪৮

পদরিীয় দিয়ক

১১-০৫-৮৮

ক) ০১-০৭-২০০৭

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ০১-০৭-২০০৭
গ) ০১-০৭-২০১০

শ্রীমেী ুদমত্রা িদণক, মাধ্যদমক,
৪৯

দলল্প ও িাদণজয

১১-১২-৬৯

ক) ১০-০৭-২০০৭

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১০.০৭.২০০৭
গ) ১০.০৭.২০১০

শ্রী শ্রিিালী িদণক, মাধ্যদমক,
৫০

ুন্দরিন দিয়ক

০৬-০১-৭৮

ক) ১১-০৭-২০০৭

ক) অডসারদ দপয়ন

খ) অডসারদ দপয়ন

খ) ১১-০৭-২০০৭
গ) ১১-০৭-২০১০

শ্রী দিশ্বদজৎ িু, মাধ্যদমক
৫১

কদমসিগস ও প্রলাদনক ংস্কার

২২.০১.১৯৮৩

ক) ১২-০৭-২০০৭

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১২-০৭-২০০৭
গ) ১২-০৭-২০১০

শ্রী পাল কুণ্ডু , মাধ্যদমক,
৫২

পঞ্চাশয়ে ও গ্রাশমান্নয়ন

১৫-০১-৭৩

ক) ২০-০৭-২০০৭

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ২০.০৭.২০০৭
গ) ২০.০৭.২০১০

শ্রী অদমোভ িা,মাধ্যদমক
৫৩

স্বরাষ্ট্র

০৭.০৫.১৯৮৩

ক)০৩.০৮.২০০৭

ক)দপওন

খ)দপওন

খ)০৩.০৮.২০০৭
গ)০৩.০৮.২০১০
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ে:জা:

শ্রী াগর রকার, মাধ্যদমক
৫৪

অামদরক প্রদেরক্ষা

১৬.০১.১৯৮৪

ক) ০৬.০৮.২০০৭

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ০৬.০৮.২০০৭

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড-১
খ) ০১.০১.২০১৪

ে:জা:

গ) ০৬.০৮.২০১০

শ্রী ভদক্তপি জানা, উচ্চ মাধ্যদমক
৫৫

দিচার

২১.১১.১৯৬৪

ক) ২৮.০৮.২০০৭

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড ক) দপয়ন, শ্রগ্রড-১

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ২৮.০৮.২০০৭

খ) ১৮.০২.২০১২

না

গ) ২৯.০৮.২০১০
শ্রী শ্রিিালী মুখাজী, মাধ্যদমক,
৫৬

ক্ষু দ্র ও শ্র াট উশিযাগ এিং িস্ত্র

০৮-০৩-৬৭

ক) ১৩-০৯-২০০৭

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১৩-০৯-২০০৭

--

না

--

না

........

না

.....

অনগ্রর শ্রেণী

গ) ১৩-০৯-২০১০
শ্রী ুজয় শ্রি, মাধ্যদমক,
৫৭

কৃ দ

০২-১২-৬১

ক) ১৪-০৯-২০০৭

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১৪-০৯-২০০৭
গ) ১৪-০৯-২০১০

শ্রী ুিীপ্ত েপািার, উচ্চ মাধ্যদমক
৫৮

অর্স

২৬/১১/১৯৭৯

ক) ১৯/০৯/২০০৭

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১৯/০৯/২০০৭
গ) ১৯/০৯/২০১০

মুস্তাক আশমি, াই মাদ্রাা
৫৯

ংখযাঘু দিয়ক ও মাদ্রাা দলক্ষা

০৩.০১.১৯৬৭

ক) ২১-০৯-২০০৭

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ২১-০৯-২০০৭
গ) ২১-০৯-২০১০

শ্রী উিয় চাাঁি আচাযসয, মাধ্যদমক
৬০

উদ্বাস্তু, ত্রাণ ও পুনিসান

১৩.০৩.১৯৭৫

ক)০৫.১০.২০০৭

ক)দপওন

খ)দপওন

খ)০৫.১০.২০০৭
গ)০৫.১০.২০১০
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না

-

শ্রী অজয় কুমার রায়, মাধ্যদমক
৬১

পঞ্চাশয়ে ও গ্রাশমান্নয়ন

২৬.১২.১৯৬৯

ক) ১৫-১১-২০০৭

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১৫-১১-২০০৭

.....

অনযানয
অনগ্রর শ্রেণী

--

না

.....

েপ:জাদে

--

েপদলদ জাদে

--

অনযানয
অনগ্রর শ্রেণী

--

না

-

গ) ১৫-১১-২০১০
শ্রী অদভদজৎ শ্রঘা, উচ্চমাধ্যদমক,
৬২

স্বদনভস র শ্রগাষ্ঠী ও স্বদনযুদক্ত

০৬-০৬-৭১

ক) ২৭-১১-২০০৭

ক) ঘ-শ্রেণী

খ) ঘ-শ্রেণী

খ) ২৭-১১-২০০৭
গ) ২৭-১১-২০১০

শ্রী দিীপ মণ্ড, মাধ্যদমক
৬৩

পঞ্চাশয়ে ও গ্রাশমান্নয়ন

০৩.০১.১৯৭৪

ক) ১৪-১২-২০০৭

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১৪-১২-২০০৭

-

গ) ১৪-১২-২০১০
শ্রী িাি চন্দ্র ািার, উচ্চ মাধ্যদমক,
৬৪

কৃ দ

২৫-১২-৬৮

ক) ১৭-১২-২০০৭

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১৭-১২-২০০৭
গ) ১৭-১২-২০১০

শ্রী শ্রমাদে পা, মাধ্যদমক,
৬৫

রাজযপাশর দচিায়

১০-১১-৭০

ক) ০৪-০১-২০০৮

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ০৪-০১-২০০৮
গ) ০৪-০১-২০১১

শ্রী শ্রগাদিন্দ অদধ্কারী, উচ্চমাধ্যদমক,
৬৬

কৃ দ

০৫-০১-৬৭

ক) ২৫-০২-২০০৮

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ২৫-০২-২০০৮
গ) ২৫-০২-২০১১

শ্রী প্রণি কুমার মুখাজী, উচ্চ মাধ্যদমক
৬৭

কদমসিগস ও প্রলাদনক ংস্কার

১০.০৩.১৯৬৩

ক) ২৭-০২-২০০৮

ক) দপয়ন

ক) দপওন,শ্রগ্রড-১

খ) দপয়ন

খ) ২৭-০২-২০০৮

খ) ২৬/০৬/২০১৪

গ) ২৭-০২-২০১১
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না

.....

শ্রী অীম ভট্টাচাযসয, মাধ্যদমক
৬৮

কদমসিগস ও প্রলাদনক ংস্কার

০৬.০৮.১৯৬৪

ক) ২৭-০২-২০০৮

ক) দপয়ন

ক)দপওন,শ্রগ্রড-১

খ) দপয়ন

খ) ২৭-০২-২০০৮

খ)০১/১০/২০১৪

না

.....

না

--

গ) ২৭-০২-২০১১
শ্রীমেী দিজী াা, উচ্চমাধ্যদমক,
৬৯

কদমসিগস ও প্রলাদনক ংস্কার (েিারদক
আশয়াগ)

১৫-০৮-৬৪

ক) ২৭-০২-২০০৮

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ২৭-০২-২০০৮
গ) ২৭-০২-২০১১

শ্রী েু দন মুখাজী, দি.কম
৭০

কদমসিগস ও প্রলাদনক ংস্কার

০৪.০৪.১৯৬৫

ক)২৭.০২.২০০৮

ক)দপওন

ক)দপওন,শ্রগ্রড-১

খ)দপওন

খ)২৭.০২.২০০৮

খ)০৬/০২/২০১৫

না

গ)২৭.০২.২০১১
শ্রী লম্ভু নার্ রিার, মাধ্যদমক
৭১

কদমসিগস ও প্রলাদনক ংস্কার

১৯.০৩.১৯৭১

ক) ২৭-০২-২০০৮

ক) দপয়ন

ক)দপওন,শ্রগ্রড-১

খ) দপয়ন

খ) ২৭-০২-২০০৮

খ)০১/০৫/২০১৪

েপদলী জাদে

......

না

--

গ) ২৭-০২-২০১১
শ্রী পার্স শ্রিি, মাধ্যদমক,
৭২

কদমসিগস ও প্রলাদনক ংস্কার (েিারদক
আশয়াগ)

১২-০১-৬৪

ক) ২৯-০২-২০০৮

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ২৯-০২-২০০৮

--

গ) ২৯-০২-২০১১
শ্রী শ্রগাপা চন্দ্র শ্রিরা, মাধ্যদমক
৭৩

িন

১৫.০১.১৯৭১

ক) ১৯.০৩.২০০৮

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ১৯.০৩.২০০৮

ক) দপয়ন, শ্রগ্রড-১
খ) ২০.০৩.২০১১

না

গ) ১৯.০৩.২০১১
শ্রী কাদপি িা, উচ্চ মাধ্যদমক
৭৪

ংখযাঘু দিয়ক ও মাদ্রাা দলক্ষা

০৭.০৭.১৯৬৩

ক) ২৪-০৩-২০০৮

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ২৪-০৩-২০০৮
গ) ২৪-০৩-২০১১
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.....

অনযানয
অনগ্রর শ্রেণী

শ্রী অদনশম িা, স্দােশকাত্তর,
৭৫

অর্স

১৫-০৩-৭৯

ক) ২৪-০৪-২০০৮

ক) ঘ-শ্রেণী

খ) ঘ-শ্রেণী

খ) ২৪-০৪-২০০৮

--

অনযানয
অনগ্রর শ্রেণী

--

অনযানয
অনগ্রর শ্রেণী

……

গ) ২৪-০৪-২০১১
শ্রী ুরদজৎ শ্রঘা, উচ্চমাধ্যদমক,
৭৬

রাজযপাশর দচিায়

০৩-০৫-৬৭

ক) ০৯-০৫-২০০৮

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ০৯-০৫-২০০৮
গ) ০৯-০৫-২০১১

শ্রীমেী ডদ িত্ত(পাশচৌধ্ুরী), উচ্চমাধ্যদমক
৭৭

মিায়

৩১.০৮.১৯৬৩

ক)০৩.০৭.২০০৮

ক)দপওন

খ)দপওন

খ)০৩.০৭.২০০৮

না

গ)০৩.০৭.২০১১
শ্রী শিও িা, উচ্চ মাধ্যদমক
৭৮

ংখযাঘু দিয়ক ও মাদ্রাা দলক্ষা

২৩.০৮.১৯৬৭

ক) ১৪-০৭-২০০৮

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১৪-০৭-২০০৮

.....

েপদলী জাদে

.....

েপদলী জাদে

--

েপদলদ জাদে

.....

েপদলদ জাদে

গ) ১৪-০৭-২০১১
শ্রীমেী ুজাো ািার (দিশ্বা), দি.এ.
৭৯

ংখযাঘু দিয়ক ও মাদ্রাা দলক্ষা

০৫.০৯.১৯৬৮

ক) ১৬-০৭-২০০৮

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১৬-০৭-২০০৮
গ) ১৬-০৭-২০১১

শ্রী রাশজল শ্রচৌধ্ুরী, মাধ্যদমক,
৮০

রাজযপাশর দচিায়

৩১-১২-৬৯

ক) ২২-০৭-২০০৮

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ২২-০৭-২০০৮
গ) ২২-০৭-২০১১

শ্রী অদে কুমার মণ্ড, দি.এ.
৮১

েম

২৬.০৩.১৯৭৩

ক) ২৯-০৭-২০০৮

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ২৯-০৭-২০০৮
গ) ২৯-০৭-২০১১
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.......

শ্রী মীরণ ধ্র, দি.কম
৮২

পূেস

১৪.০৯.১৯৮০

ক)০৬.০৮.২০০৮

ক)দপওন

খ)দপওন

খ)০৬.০৮.২০০৮

না

গ)০৬.০৮.২০১১
শ্রী ুব্রে দিশ্বা, দি.এ.,
৮৩

রাজযপাশর দচিায়

১৭-১২-৬৬

ক) ১১-০৮-২০০৮

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১১-০৮-২০০৮

--

না

.....

েপদলদ জাদে

.....

না

.....

না

......

না

দলক্ষাগে শ্রযাগযো
েযাখযান াশপক্ষ

......

না

.......

গ) ১১-০৮-২০১১
শ্রী ুব্রে াা, মাধ্যদমক
৮৪

ংখযাঘু দিয়ক ও মাদ্রাা দলক্ষা

১০.১০.১৯৭২

ক) ১৮-০৮-২০০৮

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১৮-০৮-২০০৮

.....

গ) ১৮-০৮-২০১১
শ্রী ুলান্ত কংিদণক, উচ্চ মাধ্যদমক
৮৫

ংখযাঘু দিয়ক ও মাদ্রাা দলক্ষা

২১-০৪-১৯৬৬

ক) ১০-০৯-২০০৮

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১০-০৯-২০০৮
গ) ১০-০৯-২০১১

দনদলকান্ত রায়, উচ্চমাধ্যদমক
৮৬

ংখযাঘু দিয়ক ও মাদ্রাা দলক্ষা

০৬-০১-১৯৭১

ক) ১৫-০৯-২০০৮

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১৫-০৯-২০০৮
গ)১৫-০৯-২০১১

শ্রী অদভদজে গুপ্ত, উচ্চ মাধ্যদমক
৮৭

অর্স

০৬-০১-৬৮

ক) ১৯-০৯-২০০৮

ক) ঘ-শ্রেণী

খ) ঘ-শ্রেণী

খ) ১৯.০৯.২০০৮
গ) ১৯.০৯.২০১১

আিিু াদম রিার, এম.এ.
৮৮

আিান

০৮.০৮.১৯৮২

ক) ২২-০৯-২০০৮

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ২২-০৯-২০০৮
গ) ২২-০৯-২০১১
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শ্রীমেী শ্রামা শ্রগাস্বামী, উচ্চ মাধ্যদমক
৮৯

কদমসিগস ও প্রলাদনক ংস্কার

০৭.০৬.১৯৬৭

ক) ২৩-০৯-২০০৮

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ২৩-০৯-২০০৮

......

না

........

না

......

গ) ২৩-০৯-২০১১
জনাি জাশভি শ্রাশন, মাধ্যদমক
৯০

জনস্বাস্থয কাদরগরী

১০.০১.১৯৭১

ক) ০১.১০.২০০৮

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ০১.১০.২০০৮
গ) ০১.১০.২০১১

শ্রীমেী শ্রমৌুমী শ্রঘা, দি.এ.
৯১

খািয প্রদেয়াকরণ দলল্প ও উিযানপান

০১.০৭.১৯৭৭

ক) ০১.১০.২০০৮

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ০১.১০.২০০৮

না

দলক্ষাগে শ্রযাগযো
েযাখযান াশপক্ষ

ে: জা:

.......

গ) ০১.১০.২০১১
শ্রী দরশমান প্রামাদণক, উচ্চ মাধ্যদমক,
৯২

রাজযপাশর (গৃস্থাী) দচিায়

০৫.০২.১৯৬৮

ক) ৩১-১০-২০০৮

ক) শ্রমাটর কার দিনার

খ) শ্রমাটর কার দিনার

খ) ৩১-১০-২০০৮

......

গ) ৩১-১০-২০১১
শ্রীমেী নিনীো রকার,স্দােক
৯৩

উচ্চদলক্ষা

০৩.০৯.১৯৬৯

ক)৩১.১০.২০০৮

ক)দপওন

খ)দপওন

খ)৩১.১০.২০০৮

না

গ_)৩১.১০.২০১১
শ্রী দদ্ধার্স মণ্ড, উচ্চ মাধ্যদমক,
৯৪

রাজযপাশর (গৃস্থাী) দচিায়

০৯.০১.১৯৭১

ক) ৩১-১০-২০০৮

ক) দকশচন দিনার

খ) দকশচন দিনার

খ) ৩১-১০-২০০৮

......

না

…...

না

গ) ৩১-১০-২০১১
শ্রী দিশ্বনার্ চেিেী, উচ্চ মাধ্যদমক
৯৫

পূেস

২০.১২.১৯৭৯

ক) ০৫-১১-২০০৮

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ০৫-১১-২০০৮
গ) ০৫-১১-২০১১
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.......

শ্রী পল্লি কুমার শ্রঘা, াই মাদ্রাা
৯৬

আিান

১০.০১.১৯৮১

ক) ১৪-১১-২০০৮

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১৪-১১-২০০৮

......

না

গ) ১৪-১১-২০১১
শ্রীমেী দরঙ্কু মাদ্দার, দি.এ.
৯৭

ক্ষু দ্র ও শ্র াট উশিযাগ ও িস্ত্র

০৫.০৫.১৯৬৭

ক) ১৯.১১.২০০৮

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১৯.১১.২০০৮

না

দলক্ষাগে শ্রযাগযো
েযাখযান াশপশক্ষ

না

.....

গ) ১৯.১১.২০১১
শ্রী রাজা াা, দি.কম.
৯৮

ক্ষু দ্র ও শ্র াট উশিযাগ ও িস্ত্র

২৭.১২.১৯৭৫

ক) ১৯-১১-২০০৮

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১৯-১১-২০০৮

.....

গ) ১৯-১১-২০১১
শ্রী িািু রকার, মাধ্যদমক
৯৯

অর্স (গণন)

১৩.০১.১৯৬৯

ক)০২.১২.২০০৮

ক)দপওন

খ)দপওন

খ)০২.১২.২০০৮

নদর্িাো
১৩.০৩.২০১৩

ে: জা:

......

না

গ)০২.১২.২০১১
শ্রীমেী স্বাগো ধ্াড়া, উচ্চ মাধ্যদমক
১০০

অর্স

০৫-০১-৮১

ক) ০৫-১২-২০০৮

ক) ঘ-শ্রেণী

খ) ঘ-শ্রেণী

খ) ০৫-১২-২০০৮
গ) ০৫-১২-২০১১

শ্রী পাল িমসন, উচ্চ মাধ্যদমক
১০১

দিদধ্

০৮.০৭.১৯৮২

ক) ০৫.১২.২০০৮

ক) দপয়ন শ্রিদক শ্রগ্রড

ক)দপওন,শ্রগ্রড-১

খ) দপয়ন শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ০৫.১২.২০০৮

খ)২৬.১২.২০১২

ে:জা:

....

না

গ) ০৫.১২.২০১১
শ্রীমেী দমো রকার, উচ্চ মাধ্যদমক
১০২

বজিপ্রযুদক্ত

০৮.০৩.১৯৬২

ক) ১৬-১২-২০০৮

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১৬-১২-২০০৮
গ) ১৬-১২-২০১১
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....-

শ্রী প্রয় লঙ্কর িা, মাধ্যদমক
১০৩

প:ি: প্রলাদনক আিাে

২৪.১১.১৯৮০

ক) ১৮.১২.২০০৮

ক) ঘ শ্রেণী

খ) ঘ শ্রেণী

খ) ১৮.১২.২০০৮

নদর্িাো
০১.০৮.২০১১

ে:জা:

গ) ১৮.১২.২০১১
শ্রীমেী লাশ্বেী াা, উচ্চমাধ্যদমক
১০৪

কদমসিগস ও প্রলাদনক ংস্কার

১০.১১.১৯৯০

ক) ২১.০১.২০০৯

ক) দপওন

খ) দপয়ন

খ) ২১.০১.২০০৯

েপদলী জাদে

গ) ২১.০১.২০১২
শ্রী দিশ্বদজৎ শ্রভৌদমক, গ্রাজুশয়ট
১০৫

দিচার

৩১.০১.১৯৭৮

ক) ১৮.০২.২০০৯

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

ক)দপওন,শ্রগ্রড-১

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ১৮.০২.২০০৯

খ)০১.০১.২০১২

না

দলক্ষাগে শ্রযাগযো
েযাখযান াশপক্ষ

গ) ১৮.০২.২০১২
শ্রী ায়ন িা, মাধ্যদমক
১০৬

উচ্চদলক্ষা

১৬.০১.১৯৯০

ক) ২০.০২.২০০৯

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ২০.০২. ২০০৯

না

গ) ২০.০২.২০১২
শ্রী দিনয় অদধ্কারী, দি.এদ
১০৭

ের্য ও ংস্কৃ দে

২৭.০১.১৯৮৫

ক) ২৫-০২-২০০৯

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ২৫-০২-২০০৯

......

না

দলক্ষাগে শ্রযাগযো
েযাখযান াশপশক্ষ

......

না

দলক্ষাগে শ্রযাগযো
েযাখযান াশপশক্ষ

......

না

গ) ২৫-০২-২০১২
শ্রী শ্রৌময শ্রজযাদে দমত্র, দি.এ.(পাটস-১)
১০৮

ের্য ও ংস্কৃ দে

০৯.০৭.১৯৮৪

ক) ২৬-০২-২০০৯

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ২৬-০২-২০০৯
গ) ২৬-০২-২০১২

শ্রী শুশভন্দু মাইদে, উচ্চ মাধ্যদমক
১০৯

ের্য ও ংস্কৃ দে

২৮.০৭.১৯৮৩

ক) ২৭-০২-২০০৯

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ২৭-০২-২০০৯
গ) ২৭-০২-২০১২
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শ্রী েপন িত্ত, মাধ্যদমক
১১০

অর্স

১৬.১০.১৯৭০

ক)০২.০৩.২০০৯

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ০২.০৩.২০০৯

ক) নদর্িাো
খ) ১৩.০৩.২০১৩

না

গ) ০২.০৩.২০১২
শ্রী নশরন্দ্র নার্ িযানার্জ্জী, উচ্চমাধ্যদমক
১১১

পূেস

২৬.১১.১৯৫৭

ক)০৩.০৩.২০০৯

ক)অডসারদ

খ)অডসারদ

খ)০৩.০৩.২০০৯

না

গ)০৩.০৩.২০১২
শ্রী শ্রগৌেম মন্ড, মাধ্যদমক
১১২

অর্স (গণন)

১৭.০১.১৯৬৮

ক)০৩.০৩.২০০৯

ক)দপয়ন

খ)দপয়ন

খ)০৩.০৩.২০০৯

নদর্িাো

েপদলদ জাদে

.......

ে:জা:

গ)০৩.০৩.২০১২
শ্রী নােন িুই, উচ্চ মাধ্যদমক
১১৩

প:ি:ভূ দমংস্কার ও প্রজাত্ত্ব আিাে

২৮.০৮.১৯৬৬

ক) ০৬.০৩.২০০৯

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ০৬.০৩.২০০৯
গ) ০৬.০৩.২০১২

শ্রী ন্দীপ পা, উচ্চমাধ্যদমক
১১৪

কদমসিগস ও প্রলাদনক ংস্কার(েিারদক
আশয়াগ)

১০.১১.১৯৭৬

ক)০৬.০৩.২০০৯

ক)দপওন

খ)দপওন

খ)০৬.০৩.২০০৯

না

গ)০৬.০৩.২০১২
শ্রী দিকাল িাক, মাধ্যদমক,
১১৫

অর্স(গণন) দিভাগ

০৯.১০.১৯৮০

ক)২৪.০৩.২০০৯

ক)দপওন

খ)দপওন

খ)২৪.০৩.২০০৯

ে:জা:

গ)২৪.০৩.২০১২
শ্রী মীর ঘটক, উচ্চমাধ্যদমক
১১৬

স্বরাষ্ট্র

১৮.০৯.১৯৭২

ক)২৫.০৩.২০০৯

ক)দপওন

খ)দপওন

খ)২৫.০৩.২০০৯
গ)২৫.০৩.২০১২
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না

শ্রী প্রিীপ অদধ্কারী, উচ্চ মাধ্যদমক
১১৭

০৩.১০.১৯৮৮

স্বরাষ্ট্র

ক) ২৫-০৩-২০০৯

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ২৫-০৩-২০০৯

......

না

গ) ২৫-০৩-২০১২
শ্রী প্রিীপ িা, মাধ্যদমক
১১৮

১১.১১.১৯৬৫

বজিপ্রযুদক্ত

ক) ০৭-০৪-২০০৯

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ০৭-০৪-২০০৯

ওদিদ

গ) ০৭-০৪-২০১২
শ্রীমেী ুমনা শ্রঘা(শ্রি রকার)
স্দােশকাত্তর
১১৯

২৬.১১.১৯৮২

স্বরাষ্ট্র

ক)২৭.০৪.২০০৯

ক)দপওন

খ)দপওন

খ)২৭.০৪.২০০৯

না

গ)২৭.০৪.২০১২
শ্রীমেী ঝনসা িমসন,মাধ্যদমক
১২০

১৯.১০.১৯৬৬

নগর উন্নয়ন

ক) ১৮.০৫.২০০৯

ক) দপওন

ক)গ্রুপ-দড, শ্রগ্রড-১

খ) দপওন

খ)১৮.০৫.২০০৯

খ) ২৪.০৮.২০১২

ে: জা:

গ)১৮.০৫.২০১২
শ্রী অশলাক কুমার রকার, মাধ্যদমক
১২১

১৩.০১.১৯৭৪

মৎয

ক) ১৮.০৫.২০০৯

ক) দপওন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ)১৮.০৫.২০০৯

না

গ)১৮.০৫.২০১২
শ্রী ুলান্ত চযাটাজী, দি.এ
১২২

০৩.১১.১৯৭৭

অর্স

ক)১৮.০৫.২০০৯

ক)খ)মযাশঞ্জার দপওন

খ)মযাশঞ্জার দপওন

খ)১৮.০৫.২০০৯

না

গ)১৮.০৫.২০১২
শ্রীমেী রুদচরা শ্রঘা(দিিাপূিস
াম্মাদনক স্দােক
১২৩

অর্স

মন্ড),
২৬.১০.১৯৮৪

ক)১৮.০৫.২০০৯

ক)অদি দপওন

খ)অদি দপওন

খ)১৮.০৫.২০০৯
গ)১৮.০৫.২০১২
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অনযানয
অনগ্রর শ্রেণী

-

শ্রী কুনা মন্ড, মাধ্যদমক
১২৪

অর্স

১৩.০২.১৯৮৫

ক)১৮.০৫.২০০৯

ক)খ)মযাশঞ্জার দপওন

খ)মযাশঞ্জার দপওন

খ)১৮.০৫.২০০৯

ে:জা:

গ)১৮.০৫.২০১২
শ্রীমেী দলখা মাইদে(কর), উচ্চমাধ্যদমক
১২৫

েম

০৬.০৪.১৯৬৫

ক)২০.০৫.২০০৯

ক)দপওন(শ্রিদক শ্রগ্রড)

খ)দপওন(শ্রিদক শ্রগ্রড)

খ)২০.০৫.২০০৯

না

গ)২০.০৫.২০১২
শ্রীমেী ুজাো কমসকার, দি.এ.দ
১২৬

কদমসিগস ও প্রলাদনক ংস্কার

০১.০২.১৯৬৮

ক) ২০-০৫-২০০৯

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ২০-০৫-২০০৯

......

না

......

গ) ২০-০৫-২০১২
শ্রী অণসি শ্রন, উচ্চমাধ্যদমক
১২৭

স্বরাষ্ট্র

০৩.০২.১৯৮৮

ক)২৫.০৫.২০০৯

ক)দপওন

খ)দপওন

খ)২৫.০৫.২০০৯

না

গ)২৫.০৫.২০১২
শ্রী পাল িমসন, মাধ্যদমক
১২৮

নারী ও দলশু দিকাল এিং মাজ কযাণ

০৫.০২.১৯৮১

ক)০১.০৬.২০০৯

ক) দপওন

খ)দপওন

খ) ০১.০৬.২০০৯

..........

েপদলী জাদে

......

েপলীদ জাদে

......

না

খ) ০১.০৬.২০১২
শ্রী জগিীল মণ্ড, উচ্চ মাধ্যদমক
১২৯

পূেস

০১.১০.১৯৭৬

ক) ০৩-০৬-২০০৯

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ০৩-০৬-২০০৯
গ) ০৩-০৬-২০১২

শ্রী লঙ্কর রায়, দি.কম.
১৩০

ের্য ও ংস্কৃ দে

০৮.০৮.১৯৮০

ক) ০৫-০৬-২০০৯

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ০৫-০৬-২০০৯
গ) ০৫-০৬-২০১২
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ম: জািীর হুশন, মাধ্যদমক
১৩১

েীড়া

০২.০১.১৯৮৪

ক) ১৫.০৬.২০০৯

ক) দপয়ন

ক)দ্বাররক্ষী ও টিদকট
দিশেো

খ) দপয়ন

খ) ১৫.০৬.২০০৯

খ) ০৩.০২.২০১৪

না

গ) ১৫.০৬.২০১২
শ্রী শ্রগাপা চন্দ্র গরানী, দি.কম.
১৩২

পূেস

১৪.০১.১৯৭২

ক) ১৬-০৬-২০০৯

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১৬-০৬-২০০৯

......

......

........

না

........

না

......

......

......

েপদলদ উপজাদে

দপওন, শ্রগ্রড-১

না

গ) ১৬-০৬-২০১২
শ্রী অরুণ কুমার রায়, মাধ্যদমক
১৩৩

প্রাণী ম্পি দিকাল

০৯-১১-১৯৭৩

ক) ১৬.০৬.২০০৯

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১৬.০৬.২০০৯
গ) ১৬.০৬.২০১২

শ্রী মান রায়, মাধ্যদমক
১৩৪

প্রাণী ম্পি দিকাল

২৩/১১/১৯৮৮

ক) ২৬.০৬.২০০৯

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ২৬.০৬.২০০৯
গ) ২৬.০৬.২০১২

শ্রী স্বপন রকার, উচ্চ মাধ্যদমক
১৩৫

অদি দনিসাপন ও জরুরী পদরশিা

০২.০৬.১৯৭২

ক) ২৯-০৬-২০০৯

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ২৯-০৬-২০০৯
গ) ২৯-০৬-২০১২

শ্রী শ্রপ্রম চাাঁি শ্রগাাঁি, মাধ্যদমক (দিল্লী)
১৩৬

অদি দনিসাপন ও জরুরী পদরশিা

০৫.০৩.১৯৮০

ক) ২৯-০৬-২০০৯

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ২৯-০৬-২০০৯
গ) ২৯-০৬-২০১২

শ্রী রঞ্জন কুমার জানা, মাধ্যদমক
১৩৭

অর্স(গণন) দিভাগ

২১.০৩.১৯৭৪

ক)০৩.০৭.২০০৯

ক)দপওন

খ)দপওন

খ)০৩.০৭.২০০৯
গ)০৩.০৭.২০১২
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শ্রী আলী মন্ড, মাধ্যদমক
১৩৮

প্রাণী ম্পি দিকাল

০৫-১২-১৯৮২

ক) ১৫/০৭/২০০৯

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১৫/০৭/২০০৯

েপদলী জাদে

গ) ১৫/০৭/২০১২
শ্রী অরুনাভ াাঁেরা, দি.এদ
১৩৯

অর্স

২৩.০৬.১৯৮৪

ক)১৬.০৭.২০০৯

ক)মযাশঞ্জার দপওন

খ)মযাশঞ্জার দপওন

খ)১৬.০৭.২০০৯

না

গ)১৬.০৭.২০১২
শ্রীমেী পারদমো মুখার্জ্জী (িযানাজী), এম.এ
১৪০

অর্স

০৪.০১.১৯৮৪

ক) ২৯.০৭.২০০৯

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ২৯.০৭.২০০৯

ক)গ্রুপ-দড, শ্রগ্রড-১
খ) ৩১.০১.২০১৪

না

....

না

গ) ২৯.০৭.২০১২
শ্রী পার্স িা, মাধ্যদমক,
১৪১

প্রাণী ম্পি দিকাল

০২.০৮.১৯৮৩

ক) ৩০/০৭/২০০৯

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ৩০/০৭/২০০৯
গ) ৩০/০৭/২০১২

শ্রী অরদিন্দ কুমার রাম,মাধ্যদমক
১৪২

প্রাণী ম্পি দিকাল

০১.০৫.১৯৮৫

ক) ১৮.০৮.২০০৯

ক) অডসারদ দপয়ন

খ) অডসারদ দপয়ন

খ) ১৮.০৮.২০০৯

না

গ) ১৮.০৮.২০১২
শ্রী িরাম পাত্র, মাধ্যদমক
১৪৩

েীড়া

২০.১০.১৯৭১

ক) ০৯.০৯.২০০৯

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ০৯.০৯.২০০৯

ক)দ্বাররক্ষী ও টিদকট
দিশেো
খ) ০৩.০২.২০১৪

না

গ) ০৯.০৯.২০১২
শ্রী লদমে মুখার্জ্জী, দি.কম.
১৪৪

অর্স

৩০.০৩.১৯৮০

ক) ২৩.০৯.২০০৯

ক) দপয়ন

ক) গ্রুপ-দড, শ্রগ্রড-১

খ) দপয়ন

খ) ২৩.০৯.২০০৯

খ) ৩১.০১.২০১৪

গ) ২৩.০৯.২০১২
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না

শ্রী দপ্রয়নার্ রকার, মাধ্যদমক
১৪৫

উদ্বাস্তু,ত্রাণ ও পুনিসান

২০.০৫.১৯৬৮

ক)২৪.০৯.২০০৯

ক)দপওন

খ)দপওন

খ) ২৪/০৯/২০০৯

েপদলদ জাদে

গ)২৪.০৯.২০১২
শ্রীমেী মহুয়া শ্রগাস্বামী, মাধ্যদমক
১৪৬

ের্য ও ংস্কৃ দে

০৫.০২.১৯৭৯

ক) ০৪.১২.২০০৯

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ০৪.১২.২০০৯

...........

না

............

না

গ) ০৪.১২.২০১২
শ্রী শ্রকৌদলক শ্রঘা, উচ্চ মাধ্যদমক
১৪৭

শ্রচ ও জপর্

৩০.১১.১৯৮৯

ক) ০৮.১২.২০০৯

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ০৮.১২.২০০৯
গ) ০৮.১২.২০১২

শ্রী ূযসযিীপ িা, মাধ্যদমক
১৪৮

কৃ দ

২০.০১.১৯৮৫

ক) ১০.১২.২০০৯

ক) দপওন (শ্রিদক শ্রগ্রড)

খ) দপওন (শ্রিদক শ্রগ্রড)

খ) ১০.১২.২০০৯

না

গ) ১০.১২.২০১২
শ্রী অপূিস মাইদে, মাধ্যদমক
১৪৯

দলল্প ও িাদণজয

০১-০৮-১৯৭৩

ক) ১৮/০২/২০১০

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১৮/০২/২০১০

না

গ) ১৮/০২/২০১৩
শ্রী প্রকাল প্রাি দং, স্দােক (াম্মাদনক)
১৫০

েম

২৫.০৪.১৯৭২

ক) ১৯.০২.২০১০

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১৯.০২.২০১০

.....

ও.দি.দ.

গ) ১৯.০২.২০১৩
শ্রী েন্য় াাঁিুই, উচ্চ মাধ্যদমক
১৫১

ংশলাধ্ন প্রলান

০৪-০৫-১৯৮৭

ক) ১৫/০৩/২০১০

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১৫/০৩/২০১০
গ) ১৫/০৩/২০১৩
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না

শ্রী ুরদজৎ পা, উচ্চমাধ্যদমক,
১৫২

শ্রপৌর দিয়ক

১৯.১০.১৯৮৮

ক) ৩০.০৩.২০১০

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ৩০.০৩.২০১০

......

না

.......

না

.....

না

গ) ৩০.০৩.২০১৩
শ্রী েযদজৎ মুখার্জ্জী, দি.এদ(অ:)
১৫৩

কাদরগরী দলক্ষা ও প্রদলক্ষণ

১৫.০৫.১৯৮৮

ক) ০৬.০৪.২০১০

ক) ঘ শ্রেণী

খ) ঘ শ্রেণী

খ) ০৬.০৪.২০১০
গ) ০৬.০৪.২০১৩

শ্রী পঙ্কজ দনশয়াগী, মাধ্যদমক
১৫৪

উচ্চদলক্ষা

২৭.০৪.১৯৭৯

ক) ০৮.০৪.২০১০

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ০৮.০৪.২০১০
গ) ০৮.০৪.২০১৩

শ্রী মাদনক রাউ, মাধ্যদমক
১৫৫

উচ্চদলক্ষা

১১.১০.১৯৮৩

ক) ১২.০৪.২০১০

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ)১২.০৪.২০১০

না

গ) ১২.০৪.২০১৩
শ্রী শ্রমািাশসর শ্রাশন, দি.এ.দ.
১৫৬

স্বরাষ্ট্র

২৬.০১.১৯৮৪

ক) ২৩.০৪.২০১০

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ২৩.০৪.২০১০

না

গ) ২৩.০৪.২০১৩
শ্রী অজুসন মুম্মস ,ূ স্দােক
১৫৭

দিদধ্

১২.১২.১৯৭৯

ক) ০৫.০৫.২০১০

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

ক) দপয়ন, শ্রগ্রড-১

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ০৫.০৫.২০১০

খ) ০১.০৫.২০১৪

ে:উ:জা:

......

না

গ) ০৫.০৫.২০১৩
ম: ািািুর রমান, স্দােক
১৫৮

েম

১৪.০৩.১৯৮৭

ক) ০৯.০৬.২০১০

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ০৯.০৬.২০১০
গ) ০৯.০৬.২০১৩
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জনাি শ্রলোিু শ্রলখ, মাধ্যদমক
১৫৯

উচ্চদলক্ষা

০৫-১০-১৯৭১

ক) ১৮/০৬/২০১০

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১৮/০৬/২০১০

না

গ) ১৮/০৬/২০১৩
শ্রী ুজয় াা, দি.কম.
১৬০

অর্স

১৪-১০-৯০

ক) ১৯/০৮/২০১০

ক)মযাশঞ্জার দপয়ন

খ) মযাশঞ্জার দপয়ন

খ) ১৯/০৮/২০১০

........

না

গ) ১৯/০৮/২০১৩
শ্রীমেী দপয়াী পাদে, মাধ্যদমক
১৬১

পূেস

২৪.০৬.১৯৯০

ক) ৩০.০৯.২০১০

ক) দপয়ন

খ)দপয়ন

খ) ৩০.০৯.২০১০

না

গ) ৩০.০৯.২০১৩
শ্রীমেী মণীা শ্রঘা, মাধ্যদমক
১৬২

নগর উন্নয়ন

১১.০৩.১৯৮৯

ক)২৮.১০.২০১০

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ২৮.১০.২০১০

..........

না

......

না

.......

না

........

না

গ) ২৮.১০.২০১৩
শ্রীমেী পূদণসমা রকার(রায়), মাধ্যদমক
১৬৩

শ্রপৌর দিয়ক

০১.০৬.১৯৭৫

ক) ০৯.১২.২০১০

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ০৯.১২.২০১০
গ) ০৯.১২.২০১৩

শ্রীমেী অদপসো িমসন(কর), দি.এ.(অ)
১৬৪

পঞ্চাশয়ে ও গ্রাশমান্নয়ন

০৪.০২.১৯৮৪

ক) ২২.১২.২০১০

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ২২.১২.২০১০
গ) ২২.১২.২০১৩

শ্রখ রমজান আদ, মাধ্যদমক
১৬৫

দিিুযৎ ও অপ্রচদে লদক্তর উৎ

২০.০১.১৯৭৮

ক) ০৭.০১.২০১১(অপ:)

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ০৭.০১.২০১১ (অপ:)
গ) ০৮.০১.২০১৪
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শ্রীমেী অন্নপূণসা াধ্ুখাাঁ, দি.এ
১৬৬

েীড়া

০২-০১-৭৫

ক) ১২/০১/২০১১

ক) দপয়ন

ক) দপয়ন

ক) ১২/০১/২০১১

........

না

..........

না

গ) ১২/০১/২০১৪
শ্রী শ্রীদজে শ্রমনন, মাধ্যদমক
১৬৭

মিায়

৩০.০৪.১৯৯০

ক) ০৩.০২.২০১১

ক) দপয়ন

খ)দপয়ন

খ) ০৩.০২.২০১১
গ) ০৩.০২.২০১৪

শ্রী শ্রামনার্ মাদক, মাধ্যদমক
১৬৮

স্বরাষ্ট্র

২৩.০৫.১৯৮৮

ক) ২৩.০২.২০১১

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

ক) দপয়ন, শ্রগ্রড-১

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ২৩.০২.২০১১

খ) ০৬.০২.২০১৫

ে:জা:

.......

না

........

না

............

না

গ) ২৩.০২.২০১৪
শ্রীমেী াদিনা খােু ন, দি.এ.
১৬৯

ংখযাঘু দিয়ক ও মাদ্রাা দলক্ষা

১৫.০১.১৯৭৭

ক) ০১.০৩.২০১১

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ০১.০৩.২০১১
গ) ০১.০৩.২০১৪

শ্রী দচরদঞ্জৎ রকার, মাধ্যদমক
১৭০

অর্স

২৭.১১.১৯৮৩

ক) ০১.০৩.২০১১

ক) ঘ শ্রেণী

খ) ঘ শ্রেণী

খ) ০১.০৩.২০১১
গ) ০১.০৩.২০১৪

শ্রী ুিীপ্ত পা, দি.কম.
১৭১

উদ্বাস্তু, ত্রাণ ও পুনিসান

১২.০৫.১৯৮১

ক) ১৯.০৫.২০১১

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১৯.০৫.২০১১
গ) ১৯.০৫.২০১৪

শ্রী শুভঙ্কর দিশ্বা, উচ্চ মাধ্যদমক
১৭২

দিদধ্

০৬.০১.১৯৭৯

ক) ২৪.০৬.২০১১

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

ক) দপয়ন, শ্রগ্রড-১

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ২৪.০৬.২০১১

খ) ০৬.০২.২০১৫

গ) ২৪.০৬.২০১৪
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না

শ্রীমেী ঝু মদক মাদরক, মাধ্যদমক
১৭৩

ভূ দম ও ভূ দম ংস্কার

১৩.০৩.১৯৮৮

ক) ১৩.০৭.২০১১

ক) দপয়ন

খ)দপয়ন

খ) ১৩.০৭.২০১১

........

না

গ) ১৩.০৭.২০১৪

শ্রী দলিনার্ শ্রঘা, স্দােক,
১৭৪

দলল্প ও িাদণজয

ক) ১৫.১১.২০১১
০৩.০১.১৯৮১

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড
না

খ) ১৫.১১.২০১১
গ) ১৫.১১.২০১৪

শ্রী িাপ্পা িযানাজী, দি.এ.
১৭৫

দিপযসয় িযািস্থাপন

০৮.০৪.১৯৭৫

ক) ৩০.০৮.২০১১

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ৩০.০৮.২০১১

...........

না

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ৩৩
(২০০৯ া)

না

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ৪৩
(২০০৯ া)

না

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ৫৭
(২০০৯ া)

গ) ৩০.০৮.২০১৪
শ্রীমেী দপংদক চেিেী(াা), এম.এ
১৭৬

দিপযসয় িযািস্থাপন

২৭.০৪.১৯৮৩

ক) ০১.১২.২০১১

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ০১.১২.২০১১
গ) ০১.১২.২০১৪

শ্রী ুিীপ িত্ত, মাধ্যদমক
১৭৭

দিপযসয় িযািস্থাপন

০২.১১.১৯৭৮

ক) ০১.০৯.২০১১

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ০১.০৯.২০১১

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ১২
(২০০৯ া)

গ) ০১.০৯.২০১৪
শ্রী ুশখন্দু চেিেী, উচ্চ মাধ্যদমক
১৭৮

রাজযপাশর দচিায়

ক) ২৪.০৮.২০১১
২৫.০১.১৯৭৮

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড
খ) ২৪.০৮.২০১১

না

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ৬১
(২০০৯ া)

ও.দি.দ.

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ৬৩
(২০০৯ া)

গ) ২৪.০৮.২০১৪
শ্রী ময় মন্ড, দি.এ.দ.
১৭৯

স্বাস্থয ও পদরিার কযাণ

ক) ২০.১০.২০১১
০১.০২.১৯৭৫

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড
খ) ২০.১০.২০১১
গ) ২০.১০.২০১৪
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শ্রী ুমন মন্ড, দি.এ.
১৮০

উচ্চদলক্ষা

০২.০৭.১৯৭৭

ক) ০৭.০৯.২০১১

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড দপয়ন শ্রগ্রড-১

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ০৭.০৯.২০১১

১৫.০৭.২০১৫

না

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ৬৮
(২০০৯ া)

না

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ৯৮
(২০০৯ া)

না

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ১০৩
(২০০৯ া)

না

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ১১৪
(২০০৯ া)

ও.দি.দ.

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ১৩১
(২০০৯ া)

ে:জা

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ১৩৫
(২০০৯ া)

না

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ১৬৭
(২০০৯ া)

গ) ০৭.০৯.২০১৪
শ্রী শ্রামনার্ চেিেী, দি.এদ.
১৮১

উচ্চদলক্ষা

ক) ১২.০৯.২০১১
২০.০৮.১৯৭৯

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড দপয়ন শ্রগ্রড-১
খ) ১২.০৯.২০১১

১৩.০৭.২০১৫

গ) ১২.০৯.২০১৪
শ্রী দমে দমত্র, দি.এ.
১৮২

জনদলক্ষা প্রার ও গ্রন্থাগার পদরশিা

ক) ২৪.০৮.২০১১
০৫.০১.১৯৭৮ খ) দপওন (শ্রিদক শ্রগ্রড)

ক) দপওন (শ্রিদক শ্রগ্রড)

খ) ২৪.০৮.২০১১

দপয়ন শ্রগ্রড-১
১৩.০৭.২০১৫

গ) ২৪.০৮.২০১৪
শ্রলখ ম: দরজওয়ানুর্জ্জামান, দি.এ.
১৮৩

উচ্চদলক্ষা

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড
২৬.০৭.১৯৮৮ খ) ২৮.০৯.২০১১

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড
খ) ২৮.০৯.২০১১

িপ্তরী, শ্রিদক শ্রগ্রড
২১.০৭.২০১৫

গ) ২৮.০৯.২০১৪
শ্রী উত্তম কুম্ভকার, এম.এ.
১৮৪

উচ্চদলক্ষা

ক) ২৯.১২.২০১১
০৬.০৮.১৯৭৩ খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

দপয়ন শ্রগ্রড-১

খ) ২৯.১২.২০১১

১৫.০৭.২০১৫

গ) ২৯.১২.২০১৪
শ্রী ুলান্ত রায়, দি.এ.(অ)
১৮৫

উচ্চদলক্ষা

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড
২০.১২.১৯৭৮

খ) ০৫.১২.২০১১

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

দপয়ন শ্রগ্রড-১

খ) ০৫.১২.২০১১

১৪.০৭.২০১৫

গ) ০৫.১২.২০১৪
শ্রীমেী রীনা িা, দি.এ.দ.(অ)
১৮৬

জনদলক্ষা প্রার ও গ্রন্থাগার পদরশিা

ক) ১৮.১০.২০১১
৩১.১০.১৯৭৩

খ) দপওন (শ্রিদক শ্রগ্রড)

ক) দপওন (শ্রিদক শ্রগ্রড)

খ) ১৮.১০.২০১১
গ) ১৮.১০.২০১৪
27

জমািার শ্রিদক শ্রগ্রড
১৪.০৭.২০১৫

শ্রী োপ মুখাজী, দি.কম.(অ)
১৮৭

উচ্চদলক্ষা

ক) ০২.০৯.২০১১
০২.০১.১৯৮২ খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড জমািার শ্রিদক শ্রগ্রড
খ) ০২.০৯.২০১১

১৩.০৭.২০১৫

না

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ২৬৭
(২০০৯ া)

না

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ২৭৫
(২০০৯ া)

না

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ২৮২
(২০০৯ া)

না

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ২৯২
(২০০৯ া)

ও.দি.দ.(এ)

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ৩৪০
(২০০৯ া)

ও.দি.দ.(দি)

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ৩৪৮
(২০০৯ া)

ে:জা:

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ৩৬১
(২০০৯ া)

গ) ০২.০৯.২০১৪
শ্রীমেী মহুয়া িত্ত (শ্রঘা),এম.এ.
১৮৮

স্বরাষ্ট্র

ক) ২৫.০৮.২০১১
২৬.০৬.১৯৭৮

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড
খ) ২৫.-০৮.২০১১
গ) ২৫.০৮.২০১৪

শ্রী রেন রিার, উচ্চ মাধ্যদমক
১৮৯

স্বরাষ্ট্র

১২.০৭.১৯৮৩

ক)১৭.০২.২০১২

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ১৭.০২.২০১২
গ) ১৭.০২.২০১৫

শ্রী অরুণ নন্দী, উচ্চ মাধ্যদমক
১৯০

স্বরাষ্ট্র

ক) ১২.০৯.২০১১
০৮.০৪.১০৮৫

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড
খ) ১২.০৯.২০১১
গ) ১২.০৯.২০১৪

কুেু িউদদ্দন রিার, স্দােক
১৯১

দিচার

২৩.০৩.১৯৮৩

ক) ২৮.১১.২০১১

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড ক) দপয়ন, শ্রগ্রড-১

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ২৮.১১.২০১১

খ)১৬.০২.২০১৫

গ) ২৮.১১.২০১৪
ষ্ঠীচরন পা, স্দােক,
১৯২

দিচার

ক) ১৯.১২.২০১১
১৩.০৭.১৯৮৫

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড
খ)১৯.১২.২০১১
গ) ১৯.১২.২০১৪

শ্রী িুা রকার, স্দােক
১৯৩

দিচার

ক) ২৯.১১.২০১১
০৯.০১.১৯৭৬

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড ক)দপয়ন, শ্রগ্রড-১
খ) ২৯.১১.২০১১
গ) ২৯.১১.২০১৪
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খ) ১৩.০২.২০১৫

শ্রী পুক গুপ্ত, উচ্চ মাধ্যদমক
১৯৪

দিদধ্

৩১.১২.১৯৭৯

ক) ২৯.০৮.২০১১

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড ক)দপয়ন, শ্রগ্রড-১

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ২৯.০৮.২০১১

খ) ০৬.০২.২০১৫

না

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা- ৩৮৯
(২০০৯ া)

গ) ২৯.০৮.২০১৪
শ্রী শ্রিিালী মাইদে, উচ্চ মাধ্যদমক,
১৯৫

ক্ষু দ্র ও শ্র াট উশিযাগ ও িস্ত্র

ক) ১২.১২.২০১১
২৫.১২.১৯৭৭

খ) দপয়ন

ক) দপয়ন
খ) ১২.১২.২০১১

না

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ৩৯৬
(২০০৯ া)

না

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা-৪১৬
(২০০৯ া)

গ) ১২.১২.২০১৪
শ্রী িীপঙ্কর াধ্ু, দি.এ.(অ)
১৯৬

শ্রপৌর দিয়ক

২৪.০১.১৯৭৭

ক) ১৬.০৯.২০১১

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১৬.০৯.২০১১
গ) ১৬.০৯.২০১৪

শ্রী লযাম কুমার ভূ ঞযা, মাধ্যদমক
১৯৭

পঞ্চাশয়ে ও গ্রাশমান্নয়ন

১৫.০৫.১৯৭২

ক) ২০.০৯.২০১১

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ২০.০৯.২০১১

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ৪২৪
(২০০৯ া)

গ) ২০.০৯.২০১৪
শ্রী ুলান্ত মন্ড, স্দােক
১৯৮

পদিমাঞ্চ উন্নয়ন

১২.০৪.১৯৮৫

ক) ২৩.০৮.২০১১

ক) দপয়ন

ক) দপয়ন

খ) ২৩.০৮.২০১১

ও.দি.দ.

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ৪২৫
(২০০৯ া)

না

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ৫৩৪
(২০০৯ া)

না

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ৬১৫
(২০০৯ া)

গ) ২৩.০৮.২০১৪
শ্রী শ্রিিী প্রাি ভট্টাচাযসয, দি.এ.দ.
১৯৯

জম্পি অনুন্ধান ও উন্নয়ন

ক) ১৪.০৭.২০১১
০২.০১.১৯৭৯

খ) 'ঘ' শ্রেণী

ক) 'ঘ' শ্রেণী
খ) ১৪.০৭.২০১১

ক)'ঘ' শ্রেণী শ্রগ্রড-১
খ) ০৭.১১.২০১৪

গ) ১৪.০৭.২০১৪
শ্রী অদরদজৎ চেিত্তী, দি.এ.দ(অ)
২০০

পূেস

ক) ১৬.০৩.২০১২
০২.০১.১৯৮৭

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড
খ) ১৬.০৩.২০১২
গ) ১৬.০৩.২০১৫
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শ্রী মৃণা কাদন্ত শ্রঘা, দি.এদ.
২০১

উচ্চদলক্ষা

১৮.০১.১৯৭৪

ক) ২৪.০৮.২০১১

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ২৪.০৮.২০১১

জমািার শ্রিদক শ্রগ্রড

২৩.০৭.২০১৫

ও.দি.দ.

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ৮২২
(২০০৯ া)

ও.দি.দ.

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ৯৮০
(২০০৯ া)

ে:জা

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ১০৯৯
(২০০৯ া)

ে:জা

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ১১২১
(২০০৯ া)

ে:জা:

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ১২৪৮
(২০০৯ া)

ে:জা:

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ১২৯১
(২০০৯ া)

ে:জা:

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ১২৯৬
(২০০৯ া)

গ)২৪.০৮.২০১৪
শ্রী নারায়ন চন্দ্র শ্রিিনার্, দি.কম.(অ)
২০২

জনদলক্ষা প্রার ও গ্রন্থাগার পদরশিা

ক) ১৯.০৯.২০১১
০৭.০১.১৯৮০

খ) দপওন (শ্রিদক শ্রগ্রড)

ক) দপওন (শ্রিদক শ্রগ্রড)

খ) ১৯.০৯.২০১১

জমািার শ্রিদক শ্রগ্রড
১৩.০৭.২০১৫

গ) ১৯.০৯.২০১৪
শ্রী শ্রীকান্ত রকার, মাধ্যদমক
২০৩

উচ্চদলক্ষা

১৫.০২.১৯৮৩

ক) ০২.১১.২০১১

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

দপয়ন শ্রগ্রড-১

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ০২.১১.২০১১

২২.০৭.২০১৫

গ) ০২.১১.২০১৪
শ্রী অীম ািার, দি.এ.
২০৪

উচ্চদলক্ষা

ক) ২৮.০৯.২০১১
০৪.০৫.১৯৮১

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

দপয়ন শ্রগ্রড-১

খ) ২৮.০৯.২০১১

১৪.০৭.২০১৫

গ) ২৮.০৯.২০১৪
শ্রী দিপু রকার, মাধ্যদমক
২০৫

উচ্চদলক্ষা

১০.১২.১৯৭৬

ক) ০৮.০৯.২০১১

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

দপয়ন শ্রগ্রড-১

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ০৮.০৯.২০১১

২৩.০৭.২০১৫

গ) ০৮.০৯.২০১৪
শ্রী রাম ঘরাদম, গ্রাজুশয়ট
২০৬

দিচার

ক) ০৯.০২.২০১২
২৯.০৭.১৯৮৬

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড
খ) ০৯.০২.২০১২
গ) ০৯.০২.২০১৫

শ্রী শ্রিিপ্রাি ািার, স্দােক
২০৭

দিচার

ক) ২৭.০৪.২০১২
১০.১২.১৯৭৬

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড
খ) ২৭.০৪.২০১২
গ) ২৭.০৪.২০১৫
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শ্রী ুদজে দিশ্বা, দি.এ.
২০৮

ক্ষু দ্র ও শ্র াট উশিযাগ ও িস্ত্র

০৯.০১.১৯৮৮

ক) ১২.১২.২০১১

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১২.১২.২০১১

ে:জা:

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ১৪০৮
(২০০৯ া)

না

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা-১৬৩০
(২০০৯ া)

না

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা-১৬৬১
(২০০৯ া)

না

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা-১৬৬৪
(২০০৯ া)

গ) ১২.১২.২০১৪
শ্রী দিরূপ রায়, উচ্চ মাধ্যদমক
২০৯

অর্স

ক) ০৩.০২.২০১২
২০.১০.১৯৭৯

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড
খ) ০৩.০২.২০১২
গ) ০৩.০২.২০১৫

শ্রী অদমে কুমার রকার, দি.কম.
২১০

অর্স

১৬.১১.১৯৭৮

ক) ২৫.০১.২০১২

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

ক)দপওন,শ্রগ্রড-১

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ২৫.০১.২০১২

খ)০৩.০২.২০১৫

গ) ২৫.০১.২০১৫
শ্রী ুিীপ ভক্ত, এম.কম.
২১১

অর্স

ক) ০৯.০৩.২০১২
২২.১১.১৯৭৩

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড
খ) ০৯.০৩.২০১২
গ) ০৯.০৩.২০১৫

শ্রী েু দন িু, দি.কম.
২১২

উত্তরিঙ্গ উন্নয়ন

১২.১১.১৯৮০

ক) ৩০.১২.২০১১

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড ক) দপওন,শ্রগ্রড-১

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ৩০.১২.২০১১

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ১৭১০
(২০০৯ া)

খ)১২/০৩/২০১৫

গ) ৩০.১২.২০১৪
শ্রী দরন্য় িাউদর, উচ্চ মাধ্যদমক
২১৩

শ্রপৌর দিয়ক

ক)১৩.০৯.২০১১
০৬.০৮.১৯৮৪

ক) দপয়ন

ক) দপয়ন
খ) ১৩.০৯.২০১১

ে:জা:

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা-১৭৩২
(২০০৯ া)

না

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ১৮০৩
(২০০৯ া)

গ) ১৩.০৯.২০১৪
শ্রী কশল্লা নন্দী, স্দােক
২১৪

রাজযপাশর(গৃ) দচিায়

ক)২২.০২.২০১২
২২.০১.১৯৮৬

খ) মযাশঞ্জার দপয়ন

ক) মযাশঞ্জার দপয়ন
খ) ২২.০২.২০১২
গ) ২২.০২.২০১৫
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শ্রী ইন্দ্রদজৎ িা, দি.এ.
২১৫

পঞ্চাশয়ে ও গ্রাশমান্নয়ন

০৬.০৫.১৯৮৫

ক) ০৮.১১.২০১১

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ০৮.১১.২০১১

েপ:জাদে

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ১৮৬৯
(২০০৯ া)

ে:জা:

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ১৯৮০
(২০০৯ া)

ে:জা:

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ২০৭০
(২০০৯ া)

ে:জা:

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ২৩৮৫
(২০০৯ া)

ও.দি.দ.

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ৩১৩৯
(২০০৯ া)

ে:জা:

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ৪১০৮
(২০০৯ া)

ে:জা:

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ৪১৮০
(২০০৯ া)

গ) ০৮.০৮.২০১৪
শ্রী অশলাক কুমার োুকিার,দি.এ.
২১৬

পঞ্চাশয়ে ও গ্রাশমান্নয়ন

ক) ২৭.১২.২০১১
১৫.০৯.১৯৭৩

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড
খ) ২৭.১১.২০১১
গ) ২৭.১১.২০১৪

শ্রী অরূপ দিশ্বা, স্দােক
২১৭

কদমসিগস ও প্রলাদনক ংস্কার

ক) ১৫.০২.২০১২
১৯.০৫.১৯৮১

ক) দপওন,(শ্রিদক শ্রগ্রড)

খ) দপওন (শ্রিদক শ্রগ্রড) খ) ১৫.০২.২০১২
গ) ১৫.০২.২০১৫
ক) ২৩.০৯.২০১১

শ্রী দিশ্বদজৎ মদল্লক, দি.এ.দ(২ ইয়ার)
২১৮

পদরিন

০৩.০৫.১৯৭৩

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড
খ) ২৩.০৯.২০১১
গ) ২৩.০৯.২০১৪

শ্রী ঞ্জয় শ্রমািক, উচ্চ মাধ্যদমক
২১৯

রাজযপাশর(গৃ) দচিায়

০৬.০১.১৯৭৭

ক) ০৫.০৩.২০১২

ক) চাপরাদল

খ) চাপরাদল

খ) ০৫.০৩.২০১২
গ) ০৫.০৩.২০১৫

শ্রী দিপ্লি মন্ড, দি.এ.
২২০

উত্তরিঙ্গ উন্নয়ন

ক) ০৫.০৩.২০১২
০৮.০৯.১৯৭৭

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড ক) দপওন,শ্রগ্রড-১
খ) ০৫.০৩.২০১২

খ)১২/০৩/২০১৫

গ) ০৫.০৩.২০১৫
ক) ২০.০৩.২০১২

শ্রী িাুশিি রকার, াম্মাদনক স্দােক
২২১

রাজযপাশর(গৃ) দচিায়

০১.০৪.১৯৮১

খ) চাপরাদল

ক) চাপরাদল
খ) ২০.০৩.২০১২
গ) ২০.০৩.২০১৫
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শ্রী ুশিাধ্ চন্দ্র শ্রিরা, দি.এ.(অ)
২২২

শ্রপৌর দিয়ক

০৩.০১.১৯৮২

ক)০৫.০৯.২০১১

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ০৫.০৯.২০১১

ে:উ:জা:

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা ৭৮৭৪
(২০০৯ া)

ে:উ:জা:

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা (এ.টি
ংরদক্ষে-৩) ৭২,
২০০৯ া

ে:উপজাদে

দপ.এ.দ. শ্রমধ্া
োদকা (এ.টি
ংরদক্ষে-৩) ৯১,
২০০৯ া

গ) ০৫.০৯.২০১৪
শ্রী শ্রমঘনাি িাশস্ক, দি.এ.
২২৩

স্বরাষ্ট্র

১৪.০২.১৯৮৭

ক) ১৪.০৯.২০১১

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ)দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ১৪.০৯.২০১১
গ) ১৪.০৯.২০১৪

শ্রী ুশকন মুিী, উচ্চ মাধ্যদমক
২২৪

উচ্চদলক্ষা

২৫.০৪.১৯৯০

ক) ০৮.১২.২০১১

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ০৮.১২.২০১১

জমািার শ্রিদক শ্রগ্রড
১৫.০৭.২০১৫

গ) ০৮.১২.২০১৪
শ্রী অীম িা, উচ্চ মাধ্যদমক
২২৫

স্বরাষ্ট্র

০২.০৮.১৯৭৪

ক)০৮.১২.২০১১

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ০৮.১২.২০১১

না

গ) ০৮.১২.২০১৪
শ্রীমেী েু না িা, মাধ্যদমক
২২৬

উপশভাক্তা দিয়ক

০৯.০১.১৯৭২

ক) ২৩.১২.২০১১

ক) গ্রুপ দড

ক) গ্রুপ-দড, শ্রগ্রড-১

খ) গ্রুপ-দড

খ) ২৩.১২.২০১১

খ) ২৩.১৪.২০১৪

গ) ২৩.১২.২০১৪
শ্রী শ্রামনার্ দং, উচ্চ মাধ্যদমক
২২৭

জম্পি অনুন্ধান ও উন্নয়ন

৩০.০৪.১৯৮৩

ক) ২৩.১২.২০১১

ক) 'ঘ' শ্রেণী

খ) 'ঘ' শ্রেণী

খ) ২৩.১২.২০১১
গ) ২৩.১২.২০১৪

শ্রী প্রিীপ শ্রিরা, মাধ্যদমক
২২৮

যুিকযাণ

০৮.০৬.১৯৮২

ক) ১১.০১.২০১২

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ১১.০১.২০১২
গ) ১১.০১.২০১৫
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ে:জা:

ক) 'ঘ'শ্রেণী, শ্রগ্রড-১

০৮.০৫.২০১৪

খ)

না

দলক্ষাগে শ্রযাগযো
েযাখযান াশপশক্ষ

শ্রী শ্রমন্ত কুমার নস্কর,দি.এ.(অ.)
২২৯

স্বাস্থয ও পদরিার কযাণ

ক) ০৬.০২.২০১২
২১.১০.১৯৭০

ক) দপওন,(শ্রিদক শ্রগ্রড)
ে:জা:

খ) দপওন (শ্রিদক শ্রগ্রড) খ) ০৬.০২.২০১২

দলক্ষাগে শ্রযাগযো
েযাখযান াশপশক্ষ

গ) ০৬.০২.২০১৫
শ্রীমেী দলিানী িা, দি.এ.দ.
২৩০

স্বরাষ্ট্র

০৮.০১.১৯৭৩

ক) ১০.০২.২০১২

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ১০.০২.২০১২

না

গ) ১০.০২.২০১৫
শ্রী দিশ্বনার্ মন্ড, দি.কম.
২৩১

উপশভাক্তা দিয়ক

০৬.০১.১৯৭২

ক) ২৫.০৫.২০১২

ক) গ্রুপ-দড

খ) গ্রুপ-দড

খ) ২৫.০৫.২০১২

ক) গ্রুপ-দড, শ্রগ্রড-১

ে: জা:

গ) ২৫.০৫.২০১৫
শ্রী অদভশক রকার, মাধ্যদমক
২৩২

েম

১০.০৩.১৯৮৮

ক) ১২.০৬.২০১২

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ১২.০৬.২০১২

ও.দি.দ.

গ) ১২.০৬.২০১৫
শ্রী অদমে শ্রি, উচ্চ মাধ্যদমক,
২৩৩

খািয ও রিরা

০৪.১০.১৯৭২

ক) ২৯.০৬.২০১২

ক) গ্রুপ-দড, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) গ্রুপ-দড, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ২৯.০৬.২০১২

ক) গ্রুপ-দড, শ্রগ্রড-১
খ) ২৯.০৬.২০১৫

না

গ) ২৯.০৬.২০১৫
শ্রী রাজা চেিত্তী, দি.এ.
২৩৪

উপশভাক্তা দিয়ক

৩১.০৩.১৯৬৯

ক) ১৬.০৭.২০১২

ক) গ্রুপ-দড

খ) গ্রুপ-দড

খ) ১৬.০৭.২০১২

না

গ) ১৬.০৭.২০১৫
শ্রী পার্স মাজিার, উচ্চ মাধ্যদমক
২৩৫

ংশলাধ্ন প্রলান

০৮.০২.১৯৭০

ক) ২৩.০৭.২০১২

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ২৩.০৭.২০১২
গ) ২৩.০৭.২০১৫
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না

দলক্ষাগে শ্রযাগযো
েযাখযান াশপশক্ষ

শ্রীমেী শ্রামা রায়, দি.এ.
২৩৬

প:ি:করাধ্ান আিাে

৩১.১২.১৯৬৭

ক) ০৮.০৮.২০১২

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ০৮.০৮.২০১২

না

গ) ০৮.০৮.২০১৫
শ্রী শুশভন্দু রায়, উচ্চ মাধ্যদমক
২৩৭

ের্য ও ংস্কৃ দে

০৬.০৩.১৯৮১

ক) ১৭.০৯.২০১২

ক) দপয়ন

খ) দপয়ন

খ) ১৭.০৯.২০১২

ে:জা:

গ) ১৭.০৯.২০১৫
শ্রী রেন শ্রিরা, দি.কম.(অ)
২৩৮

ংখযাঘু দিয়ক ও মাদ্রাা দলক্ষা

২৬.১১.১৯৯১

ক) ০৪.১০.২০১২

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ০৪.১০.২০১২

না

গ) ০৪.১০.২০১৫
শ্রী প্রিীপ দং, উচ্চ মাধ্যদমক
২৩৯

পদরশিল

০৬.০১.১৯৮১

ক) ১৭.১০.২০১২

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ১৭.১০.২০১২

না

গ) ১৭.১০.২০১৫
শ্রী অয়ন াা, দি.এদ. (আই.টি.)
২৪০

ংখযাঘু দিয়ক ও মাদ্রাা দলক্ষা

১৩.০৯.১৯৮১

ক) ১৯.১০.২০১২

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ১৯.১০.২০১২

ে:জা:

গ) ১৯.১০.২০১৫
লাদমন শ্ররজা দদদ্দকী, মাধ্যদমক
২৪১

জনদলক্ষা প্রার ও গ্রন্থাগার পদরশিা

০৫.০৩.১৯৭৬

ক) ২১.১১.২০১২

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ২১.১১.২০১২
গ) ২১.১১.২০১৫

শ্রী রাজা দকিার, উচ্চ মাধ্যদমক
২৪২

রাজযপাশর দচিায়

০৭.১২.১৯৮৩ ক) ২৪.১২.২০১২
খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড
খ) ২৪.১২.২০১২
গ) ২৪.১২.২০১৫
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না

শ্রী ুরদজৎ িন্ডপাট, উচ্চ মাধ্যদমক
২৪৩

১৯.০৭.১৯৭৮ ক) ৩১.১২.২০১২

দলল্প ও িাদণজয

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড
খ) ৩১.১২.২০১২

না

গ) ৩১.১২.২০১৫
শ্রী মঞ্জুর আম,দি.এ.(অ:)
২৪৪

কৃ দজ দিপণন

ক)২২.০১.২০১৩
০১-০৪-১৯৯২ খ) দপয়ন

ক) দপয়ন
খ)২২.০১.২০১৩

ও.দি.দ-এ

গ)২২.০১.২০১৬
শ্রী মিু মন্ড, উচ্চ মাধ্যদমক
২৪৫

অনগ্রর ম্প্রিায় কযাণ

ক) ০৭.০৩.২০১৩
০২.১১.১৯৮৩ খ) অডসারদ দপয়ন

ক) অডসারদ দপয়ন
খ) ০৭.০৩.২০১৩

ে:জা:

গ) ০৭.০৩.২০১৬
শ্রী পার্স শ্রি, মাধ্যদমক
২৪৬

পদরকল্পনা

১০.০৮.১৯৭০

ক) ২১.০৫.২০১৩

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ২১.০৫.২০১৩

না

গ) ২১.০৫.২০১৬
শ্রী ইন্দ্রদজৎ দিশ্বা, উচ্চ মাধ্যদমক
২৪৭

অনগ্রর ম্প্রিায় কযাণ

ক) ২২.০৫.২০১৩
১০.০৩.১৯৮২ খ) অডসারদ দপয়ন

ক) অডসারদ দপয়ন
খ) ২২.০৫.২০১৩

ে:জা:

গ) ২২.০৫.২০১৬
শ্রী শ্রৌদমত্র িা, দি.এ.
২৪৮

পদরশিল

২৭.০৭.১৯৮৭

ক) ১৫.০৭.২০১৩

ক) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) দপয়ন, শ্রিদক শ্রগ্রড

খ) ১৫.০৭.২০১৩
গ) ১৫.০৭.২০১৬
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ে:জা:

