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২৬ জনাব হা দ মাখতার হােসন িময়া, সহকারী িশ ক
 িবিসএসআইআর ল এ  কেলজ, ঢাকা মহানগর, ঢাকা ১৯ ১৮ ১৮ ১৯ ১৮ ৯২

২০ জনাব িত চৗ রী, ই া র ( িষ)
 কািরগির ও িব. এম. মহািব ালয়, ঘাটাইল, টা াইল ১৮ ১৮ ১৯ ১৯ ১৭ ৯১

৩৪ জনাব িনরাপদ হালদার, সহকারী ধান িশ ক
 িদগরাজ মা িমক িব ালয়, মাংলা, বােগরহাট ১৯ ১৯ ১৬ ১৮ ১৬ ৮৮

৩৩
জনাব শা  মার ঘাষ, ভাষক
 মংলা টকিনক াল এ  িবজেনস ােনজেম  কেলজ, মাংলা,
বােগরহাট

১৭ ১৯ ২০ ১৭ ১৪ ৮৭

৪৫ জনাব কমেলশ িব াস, ভাষক
 এম. সাই র রহমান কেলজ, কা ানীগ , িসেলট ১৮ ১৯ ১৯ ১৭ ১৪ ৮৭

৩৯ জনাব মাঃ হা ন অর রিশদ, সহকারী িশ ক
 সােলমা বািলকা উ  িব ালয়, রং র সদর, রং র ১৯ ১৯ ১৬ ১৯ ১৩ ৮৬

১৭ জনাব মাঃ ল আফছার, সহকারী িশ ক
 মনতলী রহমািনয়া ফািযল মাদরাসা, না লেকাট, িম া ১৯ ১৯ ১৬ ১৭ ১৪ ৮৫

৪৯ জনাব আ ােহল কাফী, সহকারী িশ ক
 আমড িলশ াটািলয়ন পাবিলক ল এ  কেলজ, সদর, ব ড়া ১৬ ১৯ ১৬ ১৯ ১৫ ৮৫

৪৬ জনাব রেদায়ান আহেমদ, সহকারী িশ ক
 সা য়া উ  িব ালয়, দাগন ইঁয়া, ফনী ১৫ ১৮ ১৮ ১৭ ১৬ ৮৪

৮ জনাব মাহ র রহমান, দশক
 সরকাির আ র রা াক কেলজ, ডা ড া, শরীয়ত র ১৯ ১২ ১৯ ১৭ ১৪ ৮১

৯ জনাব এম, এ বােসত, সহকাির- মৗলভী
 চরেগািব র িসিনয়র আিলম মা াসা, মাদারী র সদর, মাদারী র ১৭ ১২ ১৯ ১৮ ১৫ ৮১

১



৪২ জনাব মাঃ এনা ল হক, সহকারী িশ ক
 দািড়গাছা দা স সালাম দািখল মা াসা, শাজাহান র, ব ড়া ১৬ ১৮ ১৬ ১৭ ১৩ ৮০

৪৩ জনাব এস, এম, নাজ ল হক, িসিনয়র সহকারী িশ ক
 িচনা িড়য়া ওয়ােজিদয়া উ  িব ালয়, শাহজাদ র, িসরাজগ ১৫ ১৮ ১৫ ১৫ ১৫ ৭৮

৫৩ জনাব মাঃ ফখ ল ইসলাম, সহকারী িশ ক
 রাজা র উ  িব ালয়, লাকসাম, িম া ১৮ ১৩ ১৫ ১৯ ১৩ ৭৮

১৬ জনাব মাঃ আির ল ইসলাম, সহকারী িশ ক
 চরিনয়ামত আদশ উ  িব ালয়, ল র, ময়মনিসংহ ১৮ ১৬ ১৩ ১৭ ১২ ৭৬

৩৬
জনাব মাঃ আলীম-আল-রাজী, সহকারী িশ ক
 ব িলয়া বারলা িরয়া িসি কীয়া ফািযল মা াসা, রাজবাড়ী সদর,
রাজবাড়ী

১৫ ১৯ ১২ ১৮ ১২ ৭৬

৩০ জনাব এ, ক, এম রাজীউ ামান, দশক
 আলমডা া সরকাির কেলজ, আলমডা া, য়াডা া ১৬ ১৪ ১৬ ১৬ ১৩ ৭৫

১১ জনাব মাহা দ সানাউ াহ, সহকারী িশ ক
 চর কািশম র আিলম মা াসা, গাদাগাড়ী, রাজশাহী ১৩ ১৯ ১৩ ১৬ ১১ ৭২

৩১ জনাব মাঃ শির ল ইসলাম, িসিনয়র সহকারী িশ ক
 ফিলয়া সহেদব মা িমক িব ালয়, িঝনাইদহ ১৫ ১৭ ১৪ ১৪ ১২ ৭২

৩২ জনাব মাঃ তা ল ইসলাম, সহকারী িশ ক
 দািরয়া র গাওিছয়া দািখল মা াসা, িজবনগর, মেহর র ১২ ১৭ ১৬ ১৭ ১০ ৭২

৩৭ জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম, সহকারী িশ ক
 চর ভব র সাহাব উি ন উ  িব ালয়, দওয়ানগ , জামাল র ১৪ ১৮ ৮ ১৭ ১৪ ৭১

৪৮ জনাব জনাব বিন আিমন, সহকারী িশ ক
 নাটাবাড়ী ি - খী উ  িব ালয়, নট, ব ড়া ১৩ ১৬ ১৩ ১৪ ১৫ ৭১

৪১ জনাব উে  সালমা, িসিনয়র সহকারী িশ ক
 মািনককাঠী বািলকা দািখল মা াসা, বা গ , বিরশাল ১৩ ১৫ ১৩ ১৪ ১৫ ৭০

১২ জনাব মাসাঃ আেয়শা পারভীন, সহকারী িশ ক
 অভয়া উ  িব ালয়, গাদাগাড়ী, রাজশাহী ১৩ ১০ ১৭ ১৫ ১৪ ৬৯

৪০
জনাব মাঃ মা ািফ র রাহমান, িসিনয়র সহকারী িশ ক
 শহীদ সেক ার মেমািরয়াল আদশ উ  িব ালয়, বাগমারা,
রাজশাহী

১৪ ১৪ ১৫ ১২ ১৪ ৬৯

৪৭ জনাব মাঃ আব াহ আল মা ন, ভাষক
 মীর আহমদ র ফািযল িড ী মা াসা, বগমগ , নায়াখালী ১৩ ১৩ ১৬ ১৪ ১৩ ৬৯

১০ জনাব নািছর উি ন, সহকারী িশ ক
 আলহা  নওয়াব আলী আদশ উ  িব ালয়, র, গাজী র ১৪ ১০ ১৫ ১৪ ১৪ ৬৭

১৪ জনাব মাঃ আকবর আলী, ভাষক
  মি ক র হায়ার সেক ারী কেলজ, কাহােরাল, িদনাজ র ১২ ১০ ১৭ ১৮ ১০ ৬৭

১৮ জনাব হা াদ আতাউর রহমান, সহকারী িশ ক
 দা ল ইসলাম দািখল মা াসা মাগল াও, িসেলট সদর, িসেলট ১৭ ১০ ১২ ১৭ ১১ ৬৭

২৫
জনাব মাঃ নািসর হাসান. সহকারী িশ ক
 হয়বতপর গালাম ইয়ািছিনয়া ফািজল মা াসা, নােটার সদর,
নােটার

১৬ ৮ ১২ ১৬ ১২ ৬৪

১
জনাব মাছাঃ জায়াফিরয়া আকতার, সহকারী িশ ক
 চরখাগিরয়া র ল র আলহা  র আহমদ জ ি ছা দািখল
মা াসা, সাতকািনয়া, চ াম

১২ ১০ ১৬ ১৫ ১০ ৬৩

২৯ জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম, সহকারী িশ ক
 বড় গাংনী মা িমক িব ালয়, আলমডা া, য়াডা া ১০ ১৩ ১৫ ১৩ ১২ ৬৩

২৩ জনাব মাঃ রিবউল ইসলাম, ভাষক
 সাম ল দা িডি  কেলজ, পাবনা সদর, পাবনা ১২ ১২ ১৭ ১০ ১০ ৬১

২



৩৫
জনাব মাঃ মাক ল আলম, সহকারী িশ ক
 বভাগ এসইএসিডিপ মেডল উ  িব ালয়, নািসরনগর,
া ণবািড়য়া

৯ ১২ ১৪ ১৪ ১২ ৬১

২১ জনাব মাছাঃ কাম হার বগম, ভাষক
 সরকাির কিরম উি ন পাবিলক কেলজ, কালীগ , লালমিনরহাট ১০ ১৫ ১২ ১১ ১২ ৬০

৫১ জনাব মাঃ িসি ক হােসন, ভাষক
 বয়রা টকঃ িব এম কেলজ, সানাতলা ব ড়া ১১ ১৫ ১১ ৮ ১৫ ৬০

৫০
জনাব হাসনাইন আহ দ, ভাষক
 মৗলভীর হাট হাসাইিনয়া মেডল ফািজল িড ী মা াসা, ভালা
সদর, ভালা

১২ ১৩ ১২ ১৫ ৭ ৫৯

৫২ জনাব মা দ রানা, সহকাির িশ ক
 জানাকী, উ  িব ালয় িনয়ামত র , নওগা ১১ ১৩ ১৩ ১১ ১১ ৫৯

৭
জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম, ভাষক
 জািমরতলী দা  াহ ইসলািময়া (িসিনয়র) আিলম মা াসা,
ল ী র

১৩ ৮ ১৫ ১০ ১২ ৫৮

৩ জনাব মাঃ খারেশদ আলম, ড-ই া র
 পি ম ধলই উ  িব ালয়, হাটহাজারী, চ াম ১১ ৮ ১৪ ১৪ ১০ ৫৭

৫ জনাব মাঃ মিনর হােসন, সহকারী িশ ক
 গা ী মেমািরয়াল ইনি উট, সানাই িড়, নায়াখালী ১৫ ১০ ৯ ১৩ ৯ ৫৬

১৫ জনাব মাঃ মা ন কিবর, সহকারী িশ ক
 জারবাড়ীয়া বািলকা দািখল মা রাসা, লবািড়য়া, ময়মনিসংহ ১২ ১০ ১১ ১১ ১২ ৫৬

৬ জনাব মাহা দ বলাল উি ন, সহকারী িশ ক
 চরবাটা ইসমাইিলয়া আিলম মাদরাসা, বণচর, নায়াখালী ১১ ৮ ১৪ ১০ ১১ ৫৪

২৭ জনাব মাঃ ইি স আলী, সহকারী িশ ক
 সয়দ র কফায়া ল উ ম দািখল মা াসা, পাবতী র, িদনাজ র ১৬ ৫ ১২ ১০ ৯ ৫২

২৮ জনাব মাঃ ওয়ািসম আকরাম, ড-ই া র
 জানাকী উ  িব ালয়, িনয়ামত র, নও া ৮ ১৩ ১২ ৯ ৮ ৫০

৪৪ জনাব মাঃ আ ল কােদর তা কদার, উপা
 বা জা িসি িকয়া ফািজল (িডি ) মা াসা, কাহা , ব ড়া ৮ ১২ ১৩ ৭ ৯ ৪৯

১৩ জনাব ামলী রায়, সহকারী িশ ক
 রাজা র তপিশলী উ  িব ালয়, িদনাজ র সদর, িদনাজ র ১০ ৫ ১৩ ১০ ১০ ৪৮

২
জনাব রমা ব য়া, িসিনয়র সহকারী িশ ক
 পাঠান লী খান সােহব িস  কেপােরশন বািলকা উ  িব ালয়,
কণ িল, চ াম

১০ ৮ ১১ ১০ ৮ ৪৭

৪ জনাব মাঃ িজয়াউর রহমান, িসিনয়র সহকারী িশ ক
 জােময়া-ই- ইসলািময়া বন াও দািখল মা াসা, ছাতক, নামগ ১০ ১০ ১০ ১০ ৫ ৪৫

১৯ জনাব হা দ ল বারী, সহকারী িশ ক
 মীরসরাই সরকাির মেডল উ  িব ালয়, মীরসরাই, চ াম ১২ ৮ ৮ ১০ ৬ ৪৪

২২ জনাব মায়ন কিবর, সহকারী িশ ক
 পাখসী দািখল মাদরাসা, ধামরাই, ঢাকা ১১ ৮ ৪ ১০ ১০ ৪৩

৩৮
জনাব শশাংক রায়, সহকারী িশ ক
 নওদাবাস কালীেমাহন তফিশলী উ  িব ালয়, হাতীবা া,
লালমিনরহাট

১০ ১২ ৮ ৮ ৫ ৪৩

২৪ জনাব এস.এম. রািক ল কিরম, সহকারী িশ ক
 মাজড়া এম. ইউ. ফািজল (িডি ) মা াসা, কািশয়ানী, গাপালগ ১০ ৫ ১০ ১০ ৬ ৪১

৩



৯-৩-২০২৩
মা: শািফউল ইসলাম

পিরচালক
ফান: ০২৫৮৮৮১৩৪৫১

ন র: ৫৭.২১.০০০০.০১৭.৩৪.০০১.২৩.২১/১(৫) তািরখ: ২৪ ফা ন ১৪২৯
০৯ মাচ ২০২৩

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) উপ-পিরচালক (চলিত দািয় ), পিরচালেকর দ র, জাতীয ়কি উটার িশ ণ ও গেবষণা একােডমী ( নকটার), ব ডা়
২) গেবষণা সম য়কারী, গেবষণা ও কাশনা সকশন, জাতীয ়কি উটার িশ ণ ও গেবষণা একােডমী ( নকটার),
ব ডা়
৩) সহকারী ই া র , িশ ণ িবভাগ, জাতীয ়কি উটার িশ ণ ও গেবষণা একােডমী ( নকটার), ব ডা়
৪) রিজ ার, রিজে শন সকশন, জাতীয ়কি উটার িশ ণ ও গেবষণা একােডমী ( নকটার), ব ডা়
৫) িসিনয়র মকািনক, পিরচালেকর দ র, জাতীয ়কি উটার িশ ণ ও গেবষণা একােডমী ( নকটার), ব ডা়

৯-৩-২০২৩
মা: শািফউল ইসলাম

পিরচালক

৪


