
SL No
SL No

আেবদেন
র কার

আেবদনকারীর 
নাম (ইংেরিজেত)

িত ােনর নাম District Comments

1 2 New 
MPO

MD.KAMAL 
HOSSAIN

GALACHIPA  IDEAL  
SECONDARY SCHOOL

PATUAKHALI িশ ক িববরণী এবং জাতীয় পিরচয়প  যথাযথ
েয়াজন এবং অন ান ।

2 3 New 
MPO

MST. SUMI GALACHIPA  IDEAL  
SECONDARY SCHOOL

PATUAKHALI িশ ক িববরণী এবং জাতীয় পিরচয়প  যথাযথ
েয়াজন এবং অন ান ।

3 7 New 
MPO

MD. MASUM 
HOSSAIN

KAZIRCHAR SECONDARY 
SCHOOL

BARISHAL িশ ক িববরণী যথাযথ েয়াজন এবং অন ান ।

4 8 New 
MPO

MARUFA AKTER BAGHRI GIRL'S HIGH 
SCHOOL

JHALOKATI যাগদানপ  যথাযথভােব েয়াজন এবং অন ান ।

5 11 New 
MPO

Moshiur Rahman DUDHALMOW JUNIOR 
GIRLS HIGH SCHOOL

BARISHAL ফরওয়ািডং এবং হাল ীকৃিতর আেদশ যথাযথভােব
েয়াজনএবং অন ান ।

6 12 New 
MPO

Md. Abdus Salam DUDHALMOW JUNIOR 
GIRLS HIGH SCHOOL

BARISHAL ফরওয়ািডং এবং হাল ীকৃিতর আেদশ যথাযথভােব
েয়াজন এবং অন ান ।

7 19 New 
MPO

Tania UDAYAN  JUNIOR  HIGH 
SCHOOL

BARGUNA এমিপও সীেটর সােথ িশ ক িববরণীরর িমল থাকা
েয়াজন। উপেজলা মাধ িমক িশ া অিফসার সহ-
িশ া চালু আেছ মেম ত য়ন েয়াজন।
যথাযথভােব ধান িশ েকর া র েয়াজন এবং
অন ান ।

8 31 New 
MPO

MD. SAMIM 
AHMED

SHAHEED SOHRAWARDI 
SECONDARY SCHOOL

BARGUNA Applicant copy and E -requisiton letter যথাযথভােব
েয়াজন এবং অন ান ।

9 36 New 
MPO

RAHIM ISLAM WEST GALUA DORGAPUR 
JUNIOR HIGH SCHOOL

JHALOKATI ফরওয়ািডং যথাযথভােব েয়াজন এবং অন ান ।

10 37 New 
MPO

MD. 
MUHIBBULLAH

MADHYAFULHAR  
MUKTIJODDA M.U. HIGH 
SCHOOL

JHALOKATI প- কাড দাবী যথাযথভােব েয়াজন এবং অন ান ।

11 43 New 
MPO

MD ABUL 
BASHAR

HAZI PANCHAN ALI HIGH 
SCHOOL

PATUAKHALI জলা িশ া অিফসার, পটুয়াখালী এর ারক নং
জ.িশ.অ/পটু/২৫০৪, তািরখ: ২০.০২.২০২২ ি .
মাতােবক ফরত দান করা হেলা এবং অন ান ।

12 44 New 
MPO

TAIABUR 
RAHMAN

HAZI PANCHAN ALI HIGH 
SCHOOL

PATUAKHALI জলা িশ া অিফসার, পটুয়াখালী এর ারক নং
জ.িশ.অ/পটু/২৫০৪, তািরখ: ২০.০২.২০২২ ি .
মাতােবক ফরত দান করা হেলা এবং অন ান ।

13 53 New 
MPO

MST. SUMA 
AKTER

EASTKANUDASKATI 
ADARSHA JUNIOR HIGH 
SCHOOL

JHALOKATI সহ-িশ া চালূ আেছ মেম উপেজলা মাধ িমক িশ া
অিফসােরর ত য়ন েয়াজন এবং অন ান ।

14 64 New 
MPO

Md. Abubaker 
Siddik

KAFILA RAMNAGAR 
SECONDARY SCHOOL

BARISHAL যথাযথভােব Recommendation and application
copy েয়াজন এবং অন ান ।

15 66 New 
MPO

MST. LUCKY ARAMKATI HAZI IBRAHIM 
HIGH SCHOOL & COLLEGE

PIROJPUR অনলাইেন িনেয়ােগর তািরখ যথাযথভােব েয়াজন
এবং অন ান ।

16 68 New 
MPO

MD. KAWSER 
HOSSAIN

SOUTH RAJAPUR F.M. 
GIRL'S HIGH SCHOOL

JHALOKATI ২৮.০৩.২০২১  জনবল কাঠােমা অনুযায়ী
যথাযতভােব সংি  আইিস  সনদ েয়াজন এবং
অন ান ।

মাচ-২০২২ মােস ম র/অ েমাদন না হওয়া আেবদেনর তািলকা ( ল)
(বিরশাল, ভালা, ঝালকাঠী, প য়াখালী, িপেরাজ র ও বর না জলা)



17 69 New 
MPO

SHAMSUN 
NAHAR

UTTAMPUR ABDUL MALEK 
GIRLS HIGH SCHOOL

JHALOKATI যথাযথভােব হাল ীকৃিত েয়াজন এবং অন ান ।

18 70 New 
MPO

MD. ABU SALEH UTTAMPUR ABDUL MALEK 
GIRLS HIGH SCHOOL

JHALOKATI যথাযথভােব হাল ীকৃিত েয়াজন এবং অন ান ।

19 75 New 
MPO

RAFIJAL KORALMARA BANGLA 
BAZAR SECONDARY SCHOOL

BHOLA অ ম িণ সনেদর িবষেয় জলা িশ া অিফসার
কতৃক যািচত িতেবদন েয়াজন এবং অন ান ।

20 79 New 
MPO

PROSHANTA 
ADHIKARI

WEST FULHAR SECONDARY 
SCHOOL

JHALOKATI অ  দ েরর ারক নং-৩৭.০২.১০০০.০০০.১১.৯৯.২2/167,
তািরখ: 06/03/২০২2 ি . মাতােবক মহাপিরচালক, মা িমক ও
উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা মেহাদেয়র িনকট ৩৫ উ  বয়েসর িবষেয়
িনেদশনা চাওয়া হেয়েছ। এ িবষেয় 22.03.2022 ি . তািরখ
এমিপও সভার িস া  মাতােবক পরবত  িনেদশনা াি  সােপে
িন ি  করা হেব।

21 81 New 
MPO

SUMON 
CHANDRA DAS

AMUA BANDER AMIR 
MOLLA SECONDARY SCHOOL

JHALOKATI িনেয়ােগর সুপািরশ নন-এমিপও হওয়ায় িস া
েয়াজন এবং অন ান ।

22 84 New 
MPO

MD. KAOSAR 
AHAMED

SONAR BANGLA 
SECONDARY SCHOOL

JHALOKATI অনলাইেন সংযু  ২৬.১১.১৯৭৪ তািরেখর পে
িব ান শাখা/িবষয় অনুেমাদন সং া  প েত
কতৃপে র া র নই। যািচত যথাযথ তথ
েয়াজন এবং অন ান ।

23 88 New 
MPO

MD. ESHAQUE SAGIR MEMORIAL 
SECONDARY GIRLS  SCHOOL

PIROJPUR সনদ দানকারী কতৃপে র যথাথতা ও সনেদর
যথাথতা েয়াজন এবং অন ান ।

24 94 New 
MPO

MD. JASIM 
UDDIN

BALIGHONA SM HIGH  
SCHOOL

JHALOKATI অ  দ েরর ারক নং-৩৭.০২.১০০০.০০০.১১.৯৯.২2/167,
তািরখ: 06/03/২০২2 ি . মাতােবক মহাপিরচালক, মা িমক ও
উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা মেহাদেয়র িনকট ৩৫ উ  বয়েসর িবষেয়
িনেদশনা চাওয়া হেয়েছ। এ িবষেয় 22.03.2022 ি . তািরখ
এমিপও সভার িস া  মাতােবক পরবত  িনেদশনা াি  সােপে
িন ি  করা হেব।

25 95 New 
MPO

MD ISHRAQ 
HOSSAIN

GOURIPUR UNION 
SECONDARY SCHOOL

PIROJPUR সনদ দানকারী কতৃপে র যথাথতা ও সনেদর
যথাথতা েয়াজন এবং অন ান ।

26 96 New 
MPO

TANIA AKTER SEOTA P.G.S. JUNIOR 
SCHOOL

JHALOKATI অ ম িণ সনেদর িবষেয় জলা িশ া অিফসার
কতৃক যািচত িতেবদন েয়াজন এবং অন ান ।

27 100 New 
MPO

MD. SHOHEL 
RANA

FAIZUDDIN HIGH SCHOOL BHOLA আেবদনকারীর িড ী পযােয় সহায়ক িবষয় িহসােব
রসায়ন আেছ িকনা এ িবষেয় সংি
িত ান/ জলা িশ া অিফসার কতৃক মাণকসহ
যািচত িতেবদন েয়াজন এবং অন ান ।

28 103 New 
MPO

MD. RAFIQUL 
ISLAM

RANA PASHA HIGH SCHOOL JHALOKATI অ  দ েরর ারক নং-৩৭.০২.১০০০.০০০.১১.৯৯.২2/167,
তািরখ: 06/03/২০২2 ি . মাতােবক মহাপিরচালক, মা িমক ও
উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা মেহাদেয়র িনকট ৩৫ উ  বয়েসর িবষেয়
িনেদশনা চাওয়া হেয়েছ। এ িবষেয় 22.03.2022 ি . তািরখ
এমিপও সভার িস া  মাতােবক পরবত  িনেদশনা াি  সােপে
িন ি  করা হেব।



29 105 New 
MPO

MD. ABDUL JALIL LATIF MOHSENA PUBLIC 
SCHOOL

PATUAKHALI অ  দ েরর ারক নং-৩৭.০২.১০০০.০০০.১১.৯৯.২2/167,
তািরখ: 06/03/২০২2 ি . মাতােবক মহাপিরচালক, মা িমক ও
উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা মেহাদেয়র িনকট ৩৫ উ  বয়েসর িবষেয়
িনেদশনা চাওয়া হেয়েছ। এ িবষেয় 22.03.2022 ি . তািরখ
এমিপও সভার িস া  মাতােবক পরবত  িনেদশনা াি  সােপে
িন ি  করা হেব।

30 106 New 
MPO

NURUL ISLAM M S ALAM HIGH SCHOOL JHALOKATI অিতির  সহকারী িশ ক এর িবষেয় জলা িশ া
অিফসােরর যািচত িতেবদন েয়াজন এবং অন ান ।

31 108 New 
MPO

MD. WALIUL 
ISLAM SHAON

BHAIZORA J.K.H. SESDP 
MODEL HIGH SCHOOL

PIROJPUR িশ ক িববরণীেত আেবদনকারী িশ েকর নাম
থাকা েয়াজন এবং অন ান ।

32 109 New 
MPO

RUHUL AMIN GHATKHALI SECONDARY 
SCHOOL

BARGUNA কা-এডুেকশন িশ া িত ােন ২৮.০৩.২০২১
জনবল কাঠােমা অনুযায়ী কমচারী িনেয়ােগর
িবষয়  অনুসরণ করা েয়াজন এবং অন ান ।

33 110 New 
MPO

NESAR UDDIN GHATKHALI SECONDARY 
SCHOOL

BARGUNA কা-এডুেকশন িশ া িত ােন ২৮.০৩.২০২১
জনবল কাঠােমা অনুযায়ী কমচারী িনেয়ােগর
িবষয়  অনুসরণ করা েয়াজন।

34 111 New 
MPO

MOHAMMAD 
TARIQUEL ISLAM

BAMANKHAN PALLMANGAL 
SCEONDARY SCHOOL

JHALOKATI অ  দ েরর ারক নং-৩৭.০২.১০০০.০০০.১১.৯৯.২2/167,
তািরখ: 06/03/২০২2 ি . মাতােবক মহাপিরচালক, মা িমক ও
উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা মেহাদেয়র িনকট ৩৫ উ  বয়েসর িবষেয়
িনেদশনা চাওয়া হেয়েছ। এ িবষেয় 22.03.2022 ি . তািরখ
এমিপও সভার িস া  মাতােবক পরবত  িনেদশনা াি  সােপে
িন ি  করা হেব।

35 112 New 
MPO

Mst. Surma RAYBHOGE KADAMTALA JR 
SECONDARY SC.

BARGUNA সহ-িশ া চালূ আেছ মেম উপেজলা মাধ িমক িশ া
অিফসােরর ত য়ন েয়াজন এবং অন ান ।

36 117 New 
MPO

NAZRUL PALOT JUNIOR GIRL'S 
SCHOOL

JHALOKATI জনবল কাঠােমা-২০২১ এর ১৩ ধারা অনুযায়ী
যথাযথভােব আেবদন করা েয়াজন। এ িবষেয়
পূেব জ তা ল ন কের া রকারী িশ েকর
া েরর যথাথতা িন পেন েয়াজনীয় মাণকসহ
জলা িশ া অিফসার কতৃক যািচত িতেবদন
েয়াজন এবং অন ান ।

37 118 New 
MPO

MD.SOHEL PALOT JUNIOR GIRL'S 
SCHOOL

JHALOKATI জনবল কাঠােমা-২০২১ এর ১৩ ধারা অনুযায়ী
যথাযথভােব আেবদন করা েয়াজন। এ িবষেয়
পূেব জ তা ল ন কের া রকারী িশ েকর
া েরর যথাথতা িন পেন েয়াজনীয় মাণকসহ
জলা িশ া অিফসার কতৃক যািচত িতেবদন
েয়াজন এবং অন ান ।

38 119 New 
MPO

Zahida Sultana CHARAMADDI 
FAKHRUNESSA SECONDARY 
GIRLS SCHOOL

BARISHAL অ  দ েরর ারক নং-৩৭.০২.১০০০.০০০.১১.৯৯.২2/167,
তািরখ: 06/03/২০২2 ি . মাতােবক মহাপিরচালক, মা িমক ও
উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা মেহাদেয়র িনকট ৩৫ উ  বয়েসর িবষেয়
িনেদশনা চাওয়া হেয়েছ। এ িবষেয় 22.03.2022 ি . তািরখ
এমিপও সভার িস া  মাতােবক পরবত  িনেদশনা াি  সােপে
িন ি  করা হেব।

39 121 New 
MPO

RAHAD AHMED EAST KALAIYA HASSAN 
SIDDIQUE  HIGH SCHOOL

PATUAKHALI বিণত আেবিদত িবষেয় উে তন কতৃপে র িস া
েয়াজন এবং অন ান ।

40 122 New 
MPO

Sukhi Akter BAKERGANJ J.S.U. HIGH 
SCHOOL

BARISHAL িনেয়াগ বােডর িনেয়াগ অনুেমাদন সং া  া র
ও নােমর পূণ সীলসহ রজেুলশেনর অনুেমাদনপ
েয়াজন এবং অন ান ।

41 123 New 
MPO

Muhammad 
Naziur Rahman 
Howlader

BAKERGANJ J.S.U. HIGH 
SCHOOL

BARISHAL িনেয়াগ বােডর িনেয়াগ অনুেমাদন সং া  া র
ও নােমর পূণ সীলসহ রজেুলশেনর অনুেমাদনপ
েয়াজন এবং অন ান ।



42 124 New 
MPO

Rima Akter BAKERGANJ J.S.U. HIGH 
SCHOOL

BARISHAL িনেয়াগ বােডর িনেয়াগ অনুেমাদন সং া  া র
ও নােমর পূণ সীলসহ রজেুলশেনর অনুেমাদনপ
েয়াজন এবং অন ান ।

43 125 New 
MPO

MD. HASAN 
MRIDHA

WEST BADURTALA JUNIOR 
HIGH SCHOOL

JHALOKATI িনেয়াগকালীন অনুেমািদত রজেুলশেনর সংি
কিম র আেদশ েয়াজন। যথাযথভােব হাল ীকৃিত
েয়াজন এবং অন ান ।

44 126 New 
MPO

MD. TARIQUL 
ISLAM

WEST BADURTALA JUNIOR 
HIGH SCHOOL

JHALOKATI িনেয়াগকালীন অনুেমািদত রজেুলশেনর সংি
কিম র আেদশ েয়াজন। যথাযথভােব হাল ীকৃিত
েয়াজন এবং অন ান ।

45 129 New 
MPO

MEHEDI  HASAN BAHADURPUR  FZLUR 
RAHIM SHARIF HIGH 
SCHOOL

BARISHAL অনলাইেন িনেয়ােগর তািরখ যথাযথভােব েয়াজন
এবং অন ান ।

46 130 New 
MPO

MD. ABDUL 
MALEK

BHARIPASHA HIGH SCHOOL PATUAKHALI অনলাইেন িনেয়ােগর তািরখ যথাযথভােব েয়াজন।
ব বসায় িশ া িবষেয়র অনুেমাদন কিপ
েয়াজনএবং অন ান ।

47 136 New 
MPO

MALOY BARAL KATHALTALI SAPTAGRAM 
HIGH SCHOOL & COLLEGE

BARGUNA িত ান েত এডহক কিম  থাকায় সংি  জলা
িশ া অিফসােরর িত া র েয়াজন এবং অন ান ।

48 137 New 
MPO

MOHAMMAD 
HAMIDUR 
RAHMAN

UTTAR SONAKHALI SCHOOL 
& COLLEGE

BARGUNA অ  দ েরর ারক নং-৩৭.০২.১০০০.০০০.১১.৯৯.২2/167,
তািরখ: 06/03/২০২2 ি . মাতােবক মহাপিরচালক, মা িমক ও
উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা মেহাদেয়র িনকট ৩৫ উ  বয়েসর িবষেয়
িনেদশনা চাওয়া হেয়েছ। এ িবষেয় 22.03.2022 ি . তািরখ
এমিপও সভার িস া  মাতােবক পরবত  িনেদশনা াি  সােপে
িন ি  করা হেব।

49 138 New 
MPO

SOURAV KUMAR 
MANDAL

KATHALTALI SAPTAGRAM 
HIGH SCHOOL & COLLEGE

BARGUNA িত ান েত এডহক কিম  থাকায় সংি  জলা
িশ া অিফসােরর িত া র েয়াজন এবং অন ান ।

50 140 New 
MPO

JEWEL SARKER DUDHAL KABIRAZ 
PILKHANA (D.K.P) 
SECONDARY SCHOOL

BARISHAL অ  দ েরর ারক নং-৩৭.০২.১০০০.০০০.১১.৯৯.২2/167,
তািরখ: 06/03/২০২2 ি . মাতােবক মহাপিরচালক, মা িমক ও
উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা মেহাদেয়র িনকট ৩৫ উ  বয়েসর িবষেয়
িনেদশনা চাওয়া হেয়েছ। এ িবষেয় 22.03.2022 ি . তািরখ
এমিপও সভার িস া  মাতােবক পরবত  িনেদশনা াি  সােপে
িন ি  করা হেব।

51 143 New 
MPO

Md. Al-Amin 
Shaikh

MADHABPASHA 
CHANDRADIP HIGH SCHOOL 
AND COLLEGE

BARISHAL যথাযথভােব িব ান িবষেয়র অনুেমাদেনর কিপ
েয়াজন এবং অন ান ।

52 144 New 
MPO

TARUN BISWAS KARPURKATI ISLAMIA HIGH 
SCHOOL

PATUAKHALI অনলাইেন িনেয়ােগর তািরখ যথাযথভােব েয়াজন
এবং অন ান ।

53 145 New 
MPO

BARUN KUMAR 
BISWAS

SHIBPUR NABIN 
SECONDARY SCHOOL

BARISHAL িনেয়ােগর সুপািরশ নন-এমিপও হওয়ায় িস া
েয়াজন এবং অন ান ।

54 147 New 
MPO

MD. RIAZUL 
ISLAM

PROTAP HIGH SCHOOL JHALOKATI সনদ দানকারী কতৃপে র যথাথতা ও সনেদর
যথাথতা েয়াজন এবং অন ান ।

55 151 New 
MPO

MST.KHADIZA 
KHATUN

SAFIPUR BL HIGH SCHOOL BARISHAL অ  দ েরর ারক নং-৩৭.০২.১০০০.০০০.১১.৯৯.২2/167,
তািরখ: 06/03/২০২2 ি . মাতােবক মহাপিরচালক, মা িমক ও
উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা মেহাদেয়র িনকট ৩৫ উ  বয়েসর িবষেয়
িনেদশনা চাওয়া হেয়েছ। এ িবষেয় 22.03.2022 ি . তািরখ
এমিপও সভার িস া  মাতােবক পরবত  িনেদশনা াি  সােপে
িন ি  করা হেব।

56 152 New 
MPO

SADHANA 
MONDAL

GALUA S.K. GIRLS HIGH 
SCHOOL

JHALOKATI জিুনয়র িশ ক (অিতির ) এর িবষেয় জলা িশ া
অিফসােরর যািচত মতামত েয়াজন এবং অন ান ।



57 153 New 
MPO

MD. SELIM REJA BAHADURPUR NISHIKANTA 
GAIN GIRL'S SCHOOL & 
COLLEGE

BARISHAL আেবদনকারীর পিরসং ন িবষেয় িড ী থাকায়
সহায়ক িবষয় িহসােব গিণত আেছ িকনা এ িবষেয়
সংি  িত ান/ জলা িশ া অিফসার কতৃক
মাণকসহ যািচত িতেবদন েয়াজন এবং অন ান ।

58 156 New 
MPO

PAPIA BHUTERDIA HIGH SCHOOL BARISHAL িনেয়াগ বােডর িনেয়াগ অনুেমাদন সং া  া র
ও নােমর পূব সীেলর রজেুলশেনর অনুেমাদনপ
েয়াজন এবং অন ান ।

59 158 New 
MPO

Mirza Jamia 
Binte Afroz

BUKHAINAGAR SECONDARY 
SCHOOL

BARISHAL সরকার কতৃক দ  কি উটার ল াব অনুেমাদেনর
আেদশ েয়াজন এবং অন ান ।

60 160 New 
MPO

MD. ALMAS 
HOSSAIN

CHARDUANI HIGH SCHOOL BARGUNA িত ান েত এডহক কিম  থাকায় সংি  জলা
িশ া অিফসােরর িত া র েয়াজন এবং অন ান ।

61 162 New 
MPO

MD. BAHAR 
UDDIN 
HAWLADER

CHARADI UNION HIGH 
SCHOOL

BARISHAL অনলাইেন িনেয়ােগর তািরখ যথাযথভােব েয়াজন।
িনেয়াগ বােডর িনেয়াগ অনুেমাদন সং া  া র
ও নােমর পূব সীেলর রজেুলশেনর অনুেমাদনপ
েয়াজন এবং অন ান ।

62 164 New 
MPO

Md. Deloar 
Hossain

KACHIA SHAHA MOTHER 
SECONDARY SCHOOL

BHOLA জনবল কাঠােমা-২০২১ অনুযায়ী সকল কাগজপ  ও
পি কায় পদবী একই হওয়া েয়াজন। এ িবষেয়
উ তন কতৃপে র িস া  েয়াজন এবং অন ান ।

63 166 New 
MPO

Md. Abdur 
Rahman

MADERTALI HIGH SCHOOL BARGUNA অ  দ েরর ারক নং-৩৭.০২.১০০০.০০০.১১.৯৯.২2/167,
তািরখ: 06/03/২০২2 ি . মাতােবক মহাপিরচালক, মা িমক ও
উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা মেহাদেয়র িনকট ৩৫ উ  বয়েসর িবষেয়
িনেদশনা চাওয়া হেয়েছ। এ িবষেয় 22.03.2022 ি . তািরখ
এমিপও সভার িস া  মাতােবক পরবত  িনেদশনা াি  সােপে
িন ি  করা হেব।

64 168 New 
MPO

SAILA KHANAM 
SHILA

NIZAMIA M.L. HIGH SCHOOL JHALOKATI িত ান েত এডহক কিম  থাকায় সংি  জলা
িশ া অিফসােরর িত া র েয়াজন এবং অন ান ।

65 169 New 
MPO

SONEYA PARVIN WEST CHARAMADDI 
SECONDARY SCHOOL

BARISHAL অ  দ েরর ারক নং-৩৭.০২.১০০০.০০০.১১.৯৯.২2/167,
তািরখ: 06/03/২০২2 ি . মাতােবক মহাপিরচালক, মা িমক ও
উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা মেহাদেয়র িনকট ৩৫ উ  বয়েসর িবষেয়
িনেদশনা চাওয়া হেয়েছ। এ িবষেয় 22.03.2022 ি . তািরখ
এমিপও সভার িস া  মাতােবক পরবত  িনেদশনা াি  সােপে
িন ি  করা হেব।

66 170 New 
MPO

MD. SHAHARIAR 
MAHMUD NASIF

SUTIAKATI UNION HIGH 
SCHOOL

PIROJPUR যথাযথভােব হাল ীকৃিত েয়াজন এবং অন ান ।

67 171 New 
MPO

MD. SIRAJUL 
ISLAM

CHARDUANI HIGH SCHOOL BARGUNA সনদ দানকারী কতৃপে র যথাথতা ও সনেদর
যথাথতা েয়াজন। িত ান েত এডহক কিম
থাকায় সংি  জলা িশ া অিফসােরর িত া র
েয়াজন এবং অন ান ।

68 172 New 
MPO

MD. AL AMIN KALAGACHIA YUNUS A K 
JUNIOR HIGH SCHOOL

BARGUNA ০১.০১.১৯৯৪ সােল জ  তািরখ হেল িকভােব
২০০৪ সােল অ ম িণ পাস কেরেছ তার
মাণকসহ তথ  েয়াজন এবং অন ান ।

69 179 New 
MPO

ARIFUR RAHMAN KALAIYA HAYATUNNESA 
GIRLS HIGH SCHOOL

PATUAKHALI জনাব নুের আলম, সহকাির িশ ক এর নাম িশ ক
িববরণীেত নই কন। এ িবষেয় িব ািরত তথ
েয়াজন এবং অন ান ।

70 181 New 
MPO

GAZI SHAFIQUL 
ISLAM

KISMAT SREENAGAR 
ADARSHA HIGH SCHOOL

PATUAKHALI অনলাইেন িনেয়ােগর তািরখ যথাযথভােব েয়াজন
এবং অন ান ।



71 183 New 
MPO

MD. SHAHIN 
HOWLADER

BANGLA BAZAR FATEMA 
KHANAM GIRLS HIGH 
SCHOOL

BHOLA যথাযথভােব িশ ক িববরণী েয়াজন এবং অন ান ।

72 184 New 
MPO

MST. ROZINA 
KHATUN

HARITANA  ADARSA HIGH 
SCHOOL

BARGUNA ব বসায় িশ া িবষয় অনুেমাদেনর আেদশ েয়াজন।

73 188 New 
MPO

RIPON 
CHANDRA SHIL

BANGLA BAZAR FATEMA 
KHANAM GIRLS HIGH 
SCHOOL

BHOLA অ  দ েরর ারক নং-৩৭.০২.১০০০.০০০.১১.৯৯.২2/167,
তািরখ: 06/03/২০২2 ি . মাতােবক মহাপিরচালক, মা িমক ও
উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা মেহাদেয়র িনকট ৩৫ উ  বয়েসর িবষেয়
িনেদশনা চাওয়া হেয়েছ। এ িবষেয় 22.03.2022 ি . তািরখ
এমিপও সভার িস া  মাতােবক পরবত  িনেদশনা াি  সােপে
িন ি  করা হেব।

74 189 New 
MPO

REKHA BEGUM HAZIKHALI SECONDARY 
SCHOOL

PATUAKHALI যথাযথভােব এমিপওসীট উপ াপন করা েয়াজন
এবং অন ান ।

75 191 New 
MPO

CHAMPA RANI 
SAHA

M S ALAM HIGH SCHOOL JHALOKATI অিতির  সহকারী িশ ক এর িবষেয় জলা িশ া
অিফসােরর যািচত িতেবদন েয়াজন এবং অন ান ।

76 192 New 
MPO

SULTANA 
MAHMUDA POPY

KHASHER HAT HIGH SCHOOL PATUAKHALI অ  দ েরর ারক নং-৩৭.০২.১০০০.০০০.১১.৯৯.২2/167,
তািরখ: 06/03/২০২2 ি . মাতােবক মহাপিরচালক, মা িমক ও
উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা মেহাদেয়র িনকট ৩৫ উ  বয়েসর িবষেয়
িনেদশনা চাওয়া হেয়েছ। এ িবষেয় 22.03.2022 ি . তািরখ
এমিপও সভার িস া  মাতােবক পরবত  িনেদশনা াি  সােপে
িন ি  করা হেব।

77 200 New 
MPO

AMRAN 
HOSSAIN RANA

WEST BADURTALA JUNIOR 
HIGH SCHOOL

JHALOKATI িনেয়াগকালীন অনুেমািদত রজেুলশেনর সংি
কিম র আেদশ েয়াজন এবং অন ান ।

78 202 New 
MPO

RUPACK 
CHANDRA SHIL

CHAR MOLLAGJI JUNIOR 
HIGH SCHOOL

BHOLA অ  দ েরর ারক নং-৩৭.০২.১০০০.০০০.১১.৯৯.২2/167,
তািরখ: 06/03/২০২2 ি . মাতােবক মহাপিরচালক, মা িমক ও
উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা মেহাদেয়র িনকট ৩৫ উ  বয়েসর িবষেয়
িনেদশনা চাওয়া হেয়েছ। এ িবষেয় 22.03.2022 ি . তািরখ
এমিপও সভার িস া  মাতােবক পরবত  িনেদশনা াি  সােপে
িন ি  করা হেব।

79 203 New 
MPO

MSOT. FATEMA BHUTERDIA HIGH SCHOOL BARISHAL সহ-িশ া চালূ আেছ মেম উপেজলা মাধ িমক িশ া
অিফসােরর ত য়ন েয়াজন। িনেয়াগ বােডর
িনেয়াগ অনুেমাদন সং া  া র ও নােমর পূব
সীেলর রজেুলশেনর অনুেমাদনপ  েয়াজন এবং
অন ান ।

80 204 New 
MPO

MD. SHOURAV BHUTERDIA HIGH SCHOOL BARISHAL িনেয়াগ বােডর িনেয়াগ অনুেমাদন সং া  া র
ও নােমর পূব সীেলর রজেুলশেনর অনুেমাদনপ
েয়াজন এবং অন ান ।

81 205 New 
MPO

Nurjahan Aktar GARJONBUNIA HIGH 
SCHOOL

BARGUNA উপেজলা মাধ িমক িশ া অিফসার এর ম ব
অনুসাের যথাথতা যাচাইেয়র জন  ব াক করা হেলা
এবং অন ান ।

82 206 New 
MPO

LITAN 
MAZUMDER

RAMANANDER ANK  HIGH 
SCHOOL

BARISHAL অন-লাইন স ক পদবী যথাযথভােব েয়াজন। 
িব ান িবষয় অনুেমাদেনর আেদশ েয়াজন এবং
অন ান ।



83 207 New 
MPO

Md. Riaz Hossain KHAGRAKHANA MODEL 
HIGH SCHOOL

JHALOKATI অ  দ েরর ারক নং-৩৭.০২.১০০০.০০০.১১.৯৯.২2/167,
তািরখ: 06/03/২০২2 ি . মাতােবক মহাপিরচালক, মা িমক ও
উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা মেহাদেয়র িনকট ৩৫ উ  বয়েসর িবষেয়
িনেদশনা চাওয়া হেয়েছ। এ িবষেয় 22.03.2022 ি . তািরখ
এমিপও সভার িস া  মাতােবক পরবত  িনেদশনা াি  সােপে
িন ি  করা হেব।

84 208 New 
MPO

MD. JAHIDUL 
ISLAM

AHUTI BABRA PUBLIC 
ACADEMY

BARISHAL সনদ দানকারী কতৃপে র যথাথতা ও সনেদর
যথাথতা েয়াজন এবং অন ান ।

85 209 New 
MPO

MD. IKBAL 
HOSSAIN

AFAZ UDDIN GIRLS 
SECODARY SCHOOL

JHALOKATI িশ ক িববরণী সােথ এমিপওসীেটর িমল থাকা
েয়াজন এবং অন ান ।

86 210 New 
MPO

MONI RANI 
SUTER

JANATA BAZAR SECONDARY 
SCHOOL

BHOLA সহকারী িশ ক (িহ ধুম) পিরদশেনর পিরদশন
িরেপাট বা আেদশ েয়াজন এবং অন ান ।

87 211 New 
MPO

PURNIMA 
MISTRY

RATNAPUR  SECONDARY 
SCHOOL

BARISHAL অ  দ েরর ারক নং-৩৭.০২.১০০০.০০০.১১.৯৯.২2/167,
তািরখ: 06/03/২০২2 ি . মাতােবক মহাপিরচালক, মা িমক ও
উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা মেহাদেয়র িনকট ৩৫ উ  বয়েসর িবষেয়
িনেদশনা চাওয়া হেয়েছ। এ িবষেয় 22.03.2022 ি . তািরখ
এমিপও সভার িস া  মাতােবক পরবত  িনেদশনা াি  সােপে
িন ি  করা হেব।

88 212 New 
MPO

NILIMA ROY KHALEDA KHANAM GIRLS 
SECONDARY SCHOOL

BHOLA ১। িহ ধুম পেদর জন  পিরদশন িতেবদন (২)
িনেয়াগকালীন রজেুলশেনর এসএমিসর আেদশ (৩)
যথাযথভােব িশ ক িববরণীসহ িনেয়াগকালীন
েয়াজনীয় মুল কাগজপ  উপ াপন েয়াজন এবং
অন ান ।

89 215 New 
MPO

MD. SOHAG GOURNADI GIRLS SCH. & 
COLLEGE

BARISHAL িত ান ধান িহসােব িনেয়াগ সং া  কাগজপে
া রদানকারী িত ান ধােনর নােমর এমিপওসীট
েয়াজন এবং অন ান ।

90 218 New 
MPO

MOSA. ROJINA PAYADAR HAT WAHEDIA 
SECONDARY SCHOOL

BARISHAL সহ-িশ া চালূ আেছ মেম উপেজলা মাধ িমক িশ া
অিফসােরর ত য়ন েয়াজন এবং অন ান ।

91 221 New 
MPO

SALMA AKTER SAHID A. ROB SERNIABAT 
GIRLS' HIGH SCHOOL

BARISHAL অনলাইেন িনেয়ােগর তািরখ যথাযথভােব েয়াজন
এবং অন ান ।

92 223 New 
MPO

MD. MAMUN 
KABIR

NALBUNIA MAHABBAT ALI 
HIGH SCHOOL

JHALOKATI জিুনয়র িশ ক (অিতির ) এর িবষেয় জলা িশ া
অিফসােরর যািচত িতেবদন েয়াজন এবং অন ান ।

93 227 New 
MPO

MD. SUMON RAMAGANJ HIGH SCHOOL BHOLA অনলাইেন িনেয়ােগর তািরখ যথাযথভােব েয়াজন
এবং অন ান ।

94 228 New 
MPO

LUTFUN NAHER KARIMUNNESA GIRLS HIGH 
SCHOOL

PIROJPUR অ  দ েরর ারক নং-৩৭.০২.১০০০.০০০.১১.৯৯.২2/167,
তািরখ: 06/03/২০২2 ি . মাতােবক মহাপিরচালক, মা িমক ও
উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা মেহাদেয়র িনকট ৩৫ উ  বয়েসর িবষেয়
িনেদশনা চাওয়া হেয়েছ। এ িবষেয় 22.03.2022 ি . তািরখ
এমিপও সভার িস া  মাতােবক পরবত  িনেদশনা াি  সােপে
িন ি  করা হেব।

95 229 New 
MPO

Md. Omar Ali 
Sarder

BHALUKSHI HIGH SCHOOL BARISHAL অনলাইেন িনেয়ােগর তািরখ যথাযথভােব েয়াজন
এবং অন ান ।

96 236 New 
MPO

Md Rashed Khan 
Menon

UTTAR CHAKDOR ADORSHO 
JUNIOR SECONDARY 
SCHOOL

BHOLA ২৮.০৩.২০২১ ি . জনবল কাঠােমার ১৩ ধারা
অনুযায়ী আেবদন েয়াজন এবং অন ান ।



97 238 New 
MPO

TANMAY PAGOL DAKSHIN GABTALA HIGH 
SCHOOL

PIROJPUR সরকার কতৃক দ  ল ােবর যথাযথভােব সরকাির
আেদশ েয়াজন এবং অন ান ।

98 242 New 
MPO

MST. AFROZA 
BEGUM

NEHALGONJ HIGH SCHOOL PATUAKHALI সহ-িশ া চালূ আেছ মেম উপেজলা মাধ িমক িশ া
অিফসােরর ত য়ন েয়াজন এবং অন ান ।

99 243 New 
MPO

Mohammad 
Rubel Sarder

NAZIRPUR HIGH SCHOOL BARISHAL অনলাইেন িনেয়ােগর তািরখ যথাযথভােব েয়াজন
এবং অন ান ।

100 245 New 
MPO

MD.MANIRUZZA
MAN

GACHUA ABDUL KADER 
HIGH SCHOOL

BARISHAL অ  দ েরর ারক নং-৩৭.০২.১০০০.০০০.১১.৯৯.২2/167,
তািরখ: 06/03/২০২2 ি . মাতােবক মহাপিরচালক, মা িমক ও
উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা মেহাদেয়র িনকট ৩৫ উ  বয়েসর িবষেয়
িনেদশনা চাওয়া হেয়েছ। এ িবষেয় 22.03.2022 ি . তািরখ
এমিপও সভার িস া  মাতােবক পরবত  িনেদশনা াি  সােপে
িন ি  করা হেব।

101 249 New 
MPO

ASHAKA GHOSE NAZIRPUR HIGH SCHOOL BARISHAL অনলাইেন িনেয়ােগর তািরখ যথাযথভােব েয়াজন
এবং অন ান ।

102 250 New 
MPO

Rajib Kumar Dey GAZIPUR HIGH SCHOOL BHOLA অনলাইেন িনেয়ােগর তািরখ যথাযথভােব েয়াজন
এবং অন ান ।

103 252 New 
MPO

MD. HUMAYUN 
KABIR

SOUTH CHENCRI IDEAL 
JUNIOR SCHOOL

JHALOKATI িনেয়ােগর সুপািরশ নন-এমিপও হওয়ায় িস া
েয়াজন এবং অন ান ।

104 253 New 
MPO

Md. Abdul Alim FULTALA NURUNNESSA 
JUNIOR GIRLS SCHOOL

BARGUNA িশ ক িববরণী যথাযথভােব েয়াজন এবং অন ান ।

105 255 New 
MPO

MST. NEHARUN 
AKTER

MUGARJHOR HIGH SCHOOL PIROJPUR সহ-িশ া চালূ আেছ মেম উপেজলা মাধ িমক িশ া
অিফসােরর ত য়ন েয়াজন এবং অন ান ।

106 260 New 
MPO

MD. SABUJ KHAN SHIBPUR NABIN 
SECONDARY SCHOOL

BARISHAL ২৮.০৩.২০২১ ি . জনবল কাঠােমার ১৩ ধারা
অনুযায়ী আেবদন েয়াজন এবং অন ান ।

107 262 New 
MPO

TAMANNA ISLAM KALARDOANIA  GIRLS  HIGH  
SCHOOL

PIROJPUR িশ ক িববরণী যথাযথভােব েয়াজন এবং অন ান ।

108 264 New 
MPO

MST. PARUL 
BEGUM

KHALEDA KHANAM GIRLS 
SECONDARY SCHOOL

BHOLA মহাপিরচালক, ঢাকা মেহাদেয়র ারক নং-
৩৭.০২.০০০০.১০৭.31.234.2020-37, তািরখ:
০৬.০১.২০২২ সংখ ক ারেক তার আেবদন
িন ি র জন  িনেদশনা দান করা হেয়েছ। িতিন
৩০.১২.২০০২ সােল সহকারী িশ ক (গাহ ) পেদ
িনেয়াগ া  হন যখন তার সংি  সনদ িছলনা।
১৯৯৫ সােলর জনবল কাঠােমােত  িবদ ালেয়
সহকারী িশ ক (গাহ ) পদ উে খ না থাকায়
২০০২ সােল সংি  িবদ ালেয় সহকারী িশ ক
(গাহ ) াপ তা সং া  পিরপ  উে িখত
আেবদন  িন ি করেণ েয়াজন হওয়ায় উ
পিরপ  সরবরােহর জন  অনুেরাধ করা হেলা।
িনেয়াগকালীন সনদ থাকা েয়াজন। িনেয়াগকালীন
িনেয়াগ সং া  রজেুলশেনর এসএমিসর আেদশ
েয়াজন।

109 266 New 
MPO

MD. SUMON 
HOWLADER

BARAKOTA UNION 
INSTITUTION

BARISHAL অ  দ েরর ারক নং-৩৭.০২.১০০০.০০০.১১.৯৯.২2/167,
তািরখ: 06/03/২০২2 ি . মাতােবক মহাপিরচালক, মা িমক ও
উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা মেহাদেয়র িনকট ৩৫ উ  বয়েসর িবষেয়
িনেদশনা চাওয়া হেয়েছ। এ িবষেয় 22.03.2022 ি . তািরখ
এমিপও সভার িস া  মাতােবক পরবত  িনেদশনা াি  সােপে
িন ি  করা হেব।



110 267 New 
MPO

Abdullah Al-
Mamun

NAZIRPUR HIGH SCHOOL BARISHAL অনলাইেন িনেয়ােগর তািরখ যথাযথভােব েয়াজন
এবং অন ান ।

111 271 New 
MPO

MST LIPI BANAI RABEYA SECONDARY 
GIRLS SCHOOL(PROPOSED)

JHALOKATI সহ-িশ া চালূ আেছ মেম উপেজলা মাধ িমক িশ া
অিফসােরর ত য়ন েয়াজন এবং অন ান ।

112 274 New 
MPO

HAFIJA AKTER KULSUMBAG A. MOTALEB 
SECONDARY SCHOOL

BHOLA আেবদন সংি  িবষেয় িনেয়ােগর তািরখ স ক
েয়াজন। ভােব ব বসায় িশ া িবষেয়র
অনুেমাদন েয়াজন এবং অন ান ।

113 275 New 
MPO

PRATAP MISTRY MUGARJHOR HIGH SCHOOL PIROJPUR অনলাইেন িনেয়ােগর তািরখ যথাযথভােব েয়াজন
এবং অন ান ।

114 276 New 
MPO

SAJAL NAG MUGARJHOR HIGH SCHOOL PIROJPUR অনলাইেন িনেয়ােগর তািরখ যথাযথভােব েয়াজন
এবং অন ান ।

115 277 New 
MPO

MD. RABIUL 
ISLAM

MUGARJHOR HIGH SCHOOL PIROJPUR অনলাইেন িনেয়ােগর তািরখ যথাযথভােব েয়াজন
এবং অন ান ।

116 279 New 
MPO

KHADIJA BEGUM SAMEDPUR BANGLABAZAR 
HIGH SCHOOL

BHOLA সনেদর যথাথতা িন পেন সংি  জলা িশ া
অিফসােরর যািচত িতেবদন েয়াজন এবং অন ান ।

117 280 New 
MPO

MD. ABU SAHAR ISHAK CHOWDHURY 
SMRITY HIGH SCHOOL

BARISHAL অনলাইেন িনেয়ােগর তািরখ যথাযথভােব েয়াজন।

118 287 New 
MPO

Md. Mizanur 
Rahaman

CHHOPKHALI SECONDARY 
SCHOOL

BARGUNA িত ান েত এডহক কিম  থাকায় সংি  জলা
িশ া অিফসােরর িত া র েয়াজন এবং অন ান ।

119 288 New 
MPO

SUJAN 
CHANDRA DAS

AGARPUR ALTAF 
MEMORIAL  SECONDARY 
SCHOOL

BARISHAL অনলাইেন িনেয়ােগর তািরখ যথাযথভােব েয়াজন
এবং অন ান ।

120 290 New 
MPO

MD. 
ASADUZZAMAN 
MARVIN

K.G.S. SECONDARY SCHOOL 
AND COLLEGE

BARISHAL আেবদন অনুযায়ী এন আরিসএ সনেদর পদবীর
সােথ িনেয়াগকৃত পদবীর িমল থাকা েয়াজন এবং
অন ান ।

121 298 New 
MPO

NILKANTA DAS PALOT JUNIOR GIRL'S 
SCHOOL

JHALOKATI অ  দ েরর ারক নং-৩৭.০২.১০০০.০০০.১১.৯৯.২2/167,
তািরখ: 06/03/২০২2 ি . মাতােবক মহাপিরচালক, মা িমক ও
উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা মেহাদেয়র িনকট ৩৫ উ  বয়েসর িবষেয়
িনেদশনা চাওয়া হেয়েছ। এ িবষেয় 22.03.2022 ি . তািরখ
এমিপও সভার িস া  মাতােবক পরবত  িনেদশনা াি  সােপে
িন ি  করা হেব।

122 299 New 
MPO

JUWEL BEPARY KALARDOANIA BAZAR JR. 
HIGH SCHOOL

PIROJPUR ফরওয়ািডং এর িনেয়ােগর তািরখ যথাযথভােব
েয়াজন এবং অন ান ।

123 302 New 
MPO

Ananta Kumar 
Roy

CHAR MITUA HIGH SCHOOL BARISHAL অনলাইেন িনেয়ােগর তািরখ যথাযথভােব েয়াজন
এবং অন ান ।

124 304 New 
MPO

MD. OMAR 
FARUKH

SALIA BAKPUR F.H. 
SECONDARY SCHOOL

BARISHAL অ  দ েরর ারক নং-৩৭.০২.১০০০.০০০.১১.৯৯.২2/167,
তািরখ: 06/03/২০২2 ি . মাতােবক মহাপিরচালক, মা িমক ও
উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা মেহাদেয়র িনকট ৩৫ উ  বয়েসর িবষেয়
িনেদশনা চাওয়া হেয়েছ। এ িবষেয় 22.03.2022 ি . তািরখ
এমিপও সভার িস া  মাতােবক পরবত  িনেদশনা াি  সােপে
িন ি  করা হেব।

125 307 New 
MPO

MD. SHAFIQUL 
ISLAM

KULKATI SHASHIDIA UNION 
ACADEMY HIGH SCHOOL

JHALOKATI আেবদন অনুযায়ী এন আরিসএ সনেদর পদবীর
সােথ িনেয়াগকৃত পদবীর িমল থাকা েয়াজ এবং
অন ান ।

126 308 New 
MPO

PRODIP KUMAR 
PANDAY

KAZLAKATI HAFEZ 
TALUKDER SECONDARY 
SCHOOL

BARISHAL এমিপওসীেটর সােথ িশ ক িববরণীেত উে িথত
নােমর িবিধেমাতােবক িমল থাকা েয়াজন এবং
অন ান ।



127 310 New 
MPO

MD. RAFIKUL 
ISLAM

CHUNAKHALI HIGH SCHOOL BARGUNA িত ান েত এডহক কিম  থাকায় সংি  জলা
িশ া অিফসােরর িত া র েয়াজন এবং অন ান ।

128 311 New 
MPO

PARTHO MIRDHA KHAYERHAT F HAQ  SCHOOL 
AND COLLEGE

JHALOKATI মাউিশ, ঢাকা মেহাদেয়র দ েরর মতামত চাওয়ার
তািরখ: ২৪.০৮.২০২১ এমিপওসভার িস া  িবিবধ-১
অনুযায়ী ও অ  দ েরর ারক
নং৩৭.০২.১০০০.০০০০.১১.৯৯.২১/৫৬০, তািরখ:
২৪.০৮.২০২১  মাতােবক িনেদশনা অনুযায়ী
িন ি র পরবত  েয়াজনী ব ব া হণ করা যেত
পাের এবং অন ান ।

129 312 New 
MPO

CHHANDA DAS PANCHAGRAM ADARSHA 
SECONDARY SCHOOL

JHALOKATI জনাব হািসবুর রহমান, সহকারী িশ ক,  ইনেড
ন র-N1132465 এর নাম এমিপওসীেট আেছ িশ ক
িববরণীেত নাই কন এ িবষেয় তথ  েয়াজন এবং
অন ান ।

130 315 New 
MPO

UZZAL KANTI 
MONDAL

MANOHARPUR SECONDARY 
SCHOOL

PIROJPUR িত ান েত এডহক কিম  থাকায় সংি  জলা
িশ া অিফসােরর িত া র েয়াজন এবং অন ান ।

131 316 New 
MPO

Mst. Kamrun 
Nahar

JALALPUR   HIGH SCHOOL BARISHAL অ  দ েরর ারক নং-৩৭.০২.১০০০.০০০.১১.৯৯.২2/167,
তািরখ: 06/03/২০২2 ি . মাতােবক মহাপিরচালক, মা িমক ও
উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা মেহাদেয়র িনকট ৩৫ উ  বয়েসর িবষেয়
িনেদশনা চাওয়া হেয়েছ। এ িবষেয় 22.03.2022 ি . তািরখ
এমিপও সভার িস া  মাতােবক পরবত  িনেদশনা াি  সােপে
িন ি  করা হেব।

132 317 New 
MPO

MD ANSER 
UDDIN

DIBUAPUR SECONDARY 
SCHOOL

PATUAKHALI অ  দ েরর ারক নং-৩৭.০২.১০০০.০০০.১১.৯৯.২2/167,
তািরখ: 06/03/২০২2 ি . মাতােবক মহাপিরচালক, মা িমক ও
উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা মেহাদেয়র িনকট ৩৫ উ  বয়েসর িবষেয়
িনেদশনা চাওয়া হেয়েছ। এ িবষেয় 22.03.2022 ি . তািরখ
এমিপও সভার িস া  মাতােবক পরবত  িনেদশনা াি  সােপে
িন ি  করা হেব।

133 326 New 
MPO

Md. Golam Kabir BABUGANJ ADARSHA 
SECONDARY SCHOOL

BARGUNA একই িবষেয় একািধক নাম থাকায় সংেশাধেনর
িবষেয় পরবত  েয়াজনীয় ব ব া হণ করা
েয়াজন এবং অন ান ।

134 327 New 
MPO

Sabila Binta Nur CHARPADMA AFSARIA 
SECNDARY SCHOOL

BARISHAL অনলাইেন িনেয়ােগর তািরখ যথাযথভােব েয়াজন
এবং অন ান ।

135 328 New 
MPO

TAPAN BARAI PANCHAGRAMS 
SAMMILANI GIRLS HIGH 
SCHOOL

BARISHAL অ  দ েরর ারক নং-৩৭.০২.১০০০.০০০.১১.৯৯.২2/167,
তািরখ: 06/03/২০২2 ি . মাতােবক মহাপিরচালক, মা িমক ও
উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা মেহাদেয়র িনকট ৩৫ উ  বয়েসর িবষেয়
িনেদশনা চাওয়া হেয়েছ। এ িবষেয় 22.03.2022 ি . তািরখ
এমিপও সভার িস া  মাতােবক পরবত  িনেদশনা াি  সােপে
িন ি  করা হেব।

136 331 New 
MPO

JHANTU DAS DURGAPUR HIGH SCHOOL BARISHAL অ  দ েরর ারক নং-৩৭.০২.১০০০.০০০.১১.৯৯.২2/167,
তািরখ: 06/03/২০২2 ি . মাতােবক মহাপিরচালক, মা িমক ও
উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা মেহাদেয়র িনকট ৩৫ উ  বয়েসর িবষেয়
িনেদশনা চাওয়া হেয়েছ। এ িবষেয় 22.03.2022 ি . তািরখ
এমিপও সভার িস া  মাতােবক পরবত  িনেদশনা াি  সােপে
িন ি  করা হেব।

137 336 New 
MPO

MOST. NASMIN 
AKTER

MIRZAGONJ U D S HIGH 
SCHOOL

PATUAKHALI ২৮.০৩.২০২১ ি . জনবল কাঠােমার ১৩ ধারা
অনুযায়ী আেবদন েয়াজন এবং অন ান ।



138 337 New 
MPO

Utpal Datta CHARAMADDI  W.K 
SECONDARY SCHOOL

BARISHAL অনলাইেন িনেয়ােগর তািরখ যথাযথভােব েয়াজন
এবং অন ান ।

139 338 New 
MPO

SHYAMAL 
KUMER SARKER

KASHEMGANJ SECONDARY 
SCHOOL

BHOLA অ  দ েরর ারক নং-৩৭.০২.১০০০.০০০.১১.৯৯.২2/167,
তািরখ: 06/03/২০২2 ি . মাতােবক মহাপিরচালক, মা িমক ও
উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা মেহাদেয়র িনকট ৩৫ উ  বয়েসর িবষেয়
িনেদশনা চাওয়া হেয়েছ। এ িবষেয় 22.03.2022 ি . তািরখ
এমিপও সভার িস া  মাতােবক পরবত  িনেদশনা াি  সােপে
িন ি  করা হেব।

140 341 New 
MPO

DIPTI MONDAL KASHEMGANJ SECONDARY 
SCHOOL

BHOLA অ  দ েরর ারক নং-৩৭.০২.১০০০.০০০.১১.৯৯.২2/167,
তািরখ: 06/03/২০২2 ি . মাতােবক মহাপিরচালক, মা িমক ও
উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা মেহাদেয়র িনকট ৩৫ উ  বয়েসর িবষেয়
িনেদশনা চাওয়া হেয়েছ। এ িবষেয় 22.03.2022 ি . তািরখ
এমিপও সভার িস া  মাতােবক পরবত  িনেদশনা াি  সােপে
িন ি  করা হেব।

141 345 New 
MPO

SUKDEB HALDER SINGKHALI P.G.S. HIGH 
SCHOOL

PIROJPUR যথাযথভােব Recommendation and application
copy েয়াজন এবং অন ান ।

142 346 New 
MPO

MD. SOBUJ KACHIA JUNIOR 
SECONDARY SCHOOL

BHOLA ২৮.০৩.২০২১ ি . জনবল কাঠােমার ১৩ ধারা
অনুযায়ী আেবদন েয়াজন এবং অন ান ।

143 347 New 
MPO

MD RUBEL 
MAHMUD

SATANI BODIUJJAMAN  
HIGH SCHOOL

BHOLA অনলাইেন িনেয়ােগর তািরখ যথাযথভােব েয়াজন
এবং অন ান ।

144 349 New 
MPO

MOHAMMAD 
SOHAG KHAN

KACHIA JUNIOR 
SECONDARY SCHOOL

BHOLA ২৮.০৩.২০২১ ি . জনবল কাঠােমার ১৩ ধারা
অনুযায়ী আেবদন েয়াজন এবং অন ান ।

145 350 New 
MPO

SOFNA BEGUM KACHIA JUNIOR 
SECONDARY SCHOOL

BHOLA ২৮.০৩.২০২১ ি . জনবল কাঠােমার ১৩ ধারা
অনুযায়ী আেবদন েয়াজন এবং অন ান ।

146 351 New 
MPO

Nirmal Chandra 
Ray

CHARPADMA AFSARIA 
SECNDARY SCHOOL

BARISHAL অনলাইেন িনেয়ােগর তািরখ যথাযথভােব েয়াজন
এবং অন ান ।

147 353 New 
MPO

MD. NAZRUL 
ISLAM

AMIR HOSSAIN PROGATI 
HIGH SCHOOL

PIROJPUR অিতির  িশ েকর িবষেয় যািচত িতেবদনসহ
িস া  েয়াজন এবং অন ান ।

148 354 New 
MPO

MD. YEASIN SHOULA ADARSHA HIGH 
SCHOOL

PIROJPUR ফরওয়ািডং এ িনেয়ােগর তািরখ যথাযথভােব
েয়াজন এবং অন ান ।

149 355 New 
MPO

Rumana Ferdausi CHINGURIA N.I.H HIGH 
SCHOOL

PIROJPUR ব বসায় িশ া িবষয় অনুেমাদেনর আেদশ েয়াজন
এবং অন ান ।

150 356 New 
MPO

AL-AMIN SHOULA ADARSHA HIGH 
SCHOOL

PIROJPUR ফরওয়ািডং এ িনেয়ােগর তািরখ যথাযথভােব
েয়াজন। সনদদানকারী িত ান বাংলােদশ
কািরগির িশ া বােডর অনুেমািদত িকনা তার
মাণপ  েয়াজন এবং অন ান ।

151 357 New 
MPO

MD. HUMAYUN 
KABIR

PANCHAGRAM SAMMILANI 
HIGH SCHOOL

PIROJPUR অ  দ েরর ারক নং-৩৭.০২.১০০০.০০০.১১.৯৯.২2/167,
তািরখ: 06/03/২০২2 ি . মাতােবক মহাপিরচালক, মা িমক ও
উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা মেহাদেয়র িনকট ৩৫ উ  বয়েসর িবষেয়
িনেদশনা চাওয়া হেয়েছ। এ িবষেয় 22.03.2022 ি . তািরখ
এমিপও সভার িস া  মাতােবক পরবত  িনেদশনা াি  সােপে
িন ি  করা হেব।



152 358 New 
MPO

মাঃ সজীব SHOULA ADARSHA HIGH 
SCHOOL

PIROJPUR ফরওয়ািডং এ িনেয়ােগর তািরখ যথাযথভােব
েয়াজন এবং অন ান ।

153 360 New 
MPO

CHANAKYA 
BISWASS

WEST BADURTALA JUNIOR 
HIGH SCHOOL

JHALOKATI অনলাইেন ত ািশত পদবী স ক হওয়া েয়াজন
এবং অন ান ।

154 361 New 
MPO

SANCHITA ROY SANGOR ADARSHA HIGH 
SCHOOL

JHALOKATI অনলাইেন ত ািশত পদবী স ক হওয়া েয়াজন
এবং অন ান ।

155 362 New 
MPO

SACHIN BISWAS GAVA HIGH SCHOOL BARISHAL িনেয়ােগর সুপািরশ নন-এমিপও হওয়ায় িস া
েয়াজন এবং অন ান ।

156 368 New 
MPO

Shilpi Bachhar CHARMONAI UNION HIGH 
SCHOOL

BARISHAL অন-লাইন এমিপওসীেট জনাব এসএম কাম ল,
সহকারী িশ ক (ইংেরিজ নাম থাকা সে ও িশ ক
িববরণীেত নই জানা েয়াজন এবং অন ান ।

157 369 New 
MPO

MD. MOSTAQ 
AHMED

SHIRJUG AZIMUNNESSA 
GIRL'S  SCHOOL & COLLEGE

JHALOKATI িত ান ধান িহসােব িনেয়াগ সং া  কাগজপে
া রদানকারী িত ান ধােনর নােমর এমিপওসীট
েয়াজন এবং অন ান ।

158 371 New 
MPO

SAIMA AKHTER 
IMA

SHISHUNIKETAN  
SECONDARY SCHOOL

BARISHAL সনেদর যথাথতা িন পেন সংি  জলা িশ া
অিফসােরর যািচত িতেবদন েয়াজন এবং অন ান ।

159 372 New 
MPO

MD. ARIFUR 
RAHMAN

SATANI BODIUJJAMAN  
HIGH SCHOOL

BHOLA অ  দ েরর ারক নং-৩৭.০২.১০০০.০০০.১১.৯৯.২2/167,
তািরখ: 06/03/২০২2 ি . মাতােবক মহাপিরচালক, মা িমক ও
উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা মেহাদেয়র িনকট ৩৫ উ  বয়েসর িবষেয়
িনেদশনা চাওয়া হেয়েছ। এ িবষেয় 22.03.2022 ি . তািরখ
এমিপও সভার িস া  মাতােবক পরবত  িনেদশনা াি  সােপে
িন ি  করা হেব।

160 374 New 
MPO

MD. ASADUL 
ISLAM

LOHALIA UNION 
SECONDARY SCHOOL

PATUAKHALI জনবল কাঠােমা ২৮.০৩.২০২১ অনুযায়ী িনেয়াগ
কায ম স াদন করা েয়াজন এবং অন ান ।

161 376 New 
MPO

MD. FAYSAL 
MAHMUD

BASHBUNIA RASHEDIA 
HIGH SCHOOL

PIROJPUR অ  দ েরর ারক নং-৩৭.০২.১০০০.০০০.১১.৯৯.২2/167,
তািরখ: 06/03/২০২2 ি . মাতােবক মহাপিরচালক, মা িমক ও
উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা মেহাদেয়র িনকট ৩৫ উ  বয়েসর িবষেয়
িনেদশনা চাওয়া হেয়েছ। এ িবষেয় 22.03.2022 ি . তািরখ
এমিপও সভার িস া  মাতােবক পরবত  িনেদশনা াি  সােপে
িন ি  করা হেব।

162 378 New 
MPO

Md. Sayful Islam UTTAR TIKIKATA HIGH 
SCHOOL

PIROJPUR অনলাইেন িনেয়ােগর তািরখ যথাযথভােব েয়াজন
এবং অন ান ।

163 380 New 
MPO

Sifunnesa PARIRKHAL SECONDARY 
SCHOOL

BARGUNA অনলাইন এবং ফরওয়ািডংএ িনেয়ােগর তািরখ
যথাযথভােব েয়াজন এবং অন ান ।

164 383 New 
MPO

ELORA AKTER CHAKMAN GIRLS HIGH 
SCHOOL

BARISHAL আেবদনকারীর িড ী পযােয় Zoology সহায়ক িবষয়
িহসােব রসায়ন আেছ িকনা এ িবষেয় সংি
িত ান/ জলা িশ া অিফসার কতৃক মাণকসহ
যািচত িতেবদন েয়াজন এবং অন ান ।

165 384 New 
MPO

MARJAN 
FERDOUS

SHAIT PAKIA SECONDARY 
SCHOOL

JHALOKATI িশ ক িববরণী যথাযথভােব েয়াজন এবং অন ান ।

166 385 New 
MPO

KAWSAR 
HOWLADER

BOURGATI JUNIOR HIGH 
SCHOOL

BARISHAL ২৮.০৩.২০২১ ি . জনবল কাঠােমার ১৩ ধারা
অনুযায়ী আেবদন েয়াজন এবং অন ান ।



167 386 New 
MPO

MD. AMRAN 
HOSSIN

ROYCHAND UDOY 
CHANDRA SECONDARY 
SCHOOL

BHOLA অনলাইেন িনেয়ােগর তািরখ যথাযথভােব েয়াজন।

168 387 New 
MPO

SHILPI BEPARI BARISAL NIGHT HIGH 
SCHOOL

BARISHAL অনলাইেন িনেয়ােগর তািরখ যথাযথভােব েয়াজন
এবং অন ান ।

169 388 New 
MPO

MD. 
KAMRUZZAMAN

TALUKDER HAT SCHOOL & 
COLLEGE

BARISHAL িত ান ধান িহসােব িনেয়াগ সং া  কাগজপে
া রদানকারী িত ান ধােনর নােমর এমিপওসীট
েয়াজন এবং অন ান ।

170 395 New 
MPO

TANMOY KUNDU MOZAFFOR SMRITI 
SECONDARY SCHOOL

JHALOKATI একই িবষেয় একািধক নাম থাকায় সংেশাধেনর
িবষেয় পরবত  েয়াজনীয় ব ব া হণ করা
েয়াজন এবং অন ান ।

171 396 New 
MPO

SABINA YESMIN PUTIAKHALI ADARSHA 
SECONDARY SCHOOL

BARGUNA ফরওয়ািডং এ িনেয়াগ ও যাগদােনর তািরখ যথাযথভােব 
েয়াজন। িব ান অ েমাদেনর কিপ েয়াজন। উ তন 

ক পে র িনেদশনা ও অন-লাইন এমিপও নীিতমালা অ যায়ী 
যথাসমেয় যথাযথভােব আেবদন করা েয়াজন।

172 397 New 
MPO

Md.Mizanur 
Rahman

GOLAM RAHAMAN 
SECONDARY SCHOOL

BHOLA অনলাইন এবং ফরওয়ািডং এ িনেয়ােগর 
তািরখ যথাযথভােব েয়াজন। উ তন 
কতৃপে র িনেদশনা ও অন-লাইন এমিপও 
নীিতমালা অনযুায়ী যথাসমেয় যথাযথভােব 
আেবদন করা েয়াজন।

173 398 New 
MPO

MD. MASUM 
BILLAH

CHOTO BOGI COMDECA 
GIRLS SCHOOL

BARGUNA অনলাইেন যথাযথভােব লােকশন (অব ান) 
ত য়ন েয়াজন। উ তন কতৃপে র 
িনেদশনা ও অন-লাইন এমিপও নীিতমালা 
অনযুায়ী যথাসমেয় যথাযথভােব আেবদন করা 
েয়াজন।

174 400 New 
MPO

RESHMA BEGUM KUKUA ADARSHA HIGH 
SCHOOL

BARGUNA যথাযথভােব া রসহ িশ ক িববরণী 
েয়াজন। উ তন কতৃপে র িনেদশনা ও অন-
লাইন এমিপও নীিতমালা অনযুায়ী যথাসমেয় 
যথাযথভােব আেবদন করা েয়াজন।

175 401 New 
MPO

MD. HOSNIAN TALUKDERPARA  HIGH 
SCHOOL

BARGUNA যথাযথভােব অনলাইেন এন আরিসএ এর সুপািরশ 
প  েয়াজন। উ তন কতৃপে র িনেদশনা ও অন-
লাইন এমিপও নীিতমালা অনুযায়ী যথাসমেয় 
যথাযথভােব আেবদন করা েয়াজন।

176 402 New 
MPO

MD. SHIRAJUL 
ISLAM

TALUKDERPARA  HIGH 
SCHOOL

BARGUNA যথাযথভােব ফরওয়ািডং েয়াজন।  উ তন 
কতৃপে র িনেদশনা ও অন-লাইন এমিপও নীিতমালা 
অনুযায়ী যথাসমেয় যথাযথভােব আেবদন করা 
েয়াজন।

177 403 New 
MPO

SIPRA BISWAS CHHOTO BOGI P.K HIGH 
SCHOOL

BARGUNA যথাযথভােব হাল ীকৃিত এবং অিতির  িণ 
শাখা খালার আেদশ েয়াজন। জনবল কাঠােমা 
অনুযায়ী যথাযথভােব াপ তার মাণক েয়াজন। 
উ তন কতৃপে র িনেদশনা ও অন-লাইন এমিপও 
নীিতমালা অনুযায়ী যথাসমেয় যথাযথভােব আেবদন 
করা েয়াজন।

178 405 New 
MPO

DEBAPOTI 
HALDER

BASHBUNIA RASHEDIA 
HIGH SCHOOL

PIROJPUR যথাযথভােব এন আরিসএ এর সুপািরশ প  
েয়াজন। উ তন কতৃপে র িনেদশনা ও অন-
লাইন এমিপও নীিতমালা অনুযায়ী যথাসমেয় 
যথাযথভােব আেবদন করা েয়াজন।



179 406 New 
MPO

MD. HUMAYUN 
KABIR

PARANGONJ HIGH SCHOOL BHOLA যথাযথভােব িবষয় উে খসহ িশ ক িববরণী 
েয়াজন। উ তন কতৃপে র িনেদশনা ও অন-
লাইন এমিপও নীিতমালা অনুযায়ী যথাসমেয় 
যথাযথভােব আেবদন করা েয়াজন।

180 407 New 
MPO

MD. SHAMIM 
HOSSAIN

KAKCHIRA SECONDARY 
SCHOOL

BARGUNA যথাযথভােব িশ ক িববরনী ও  জলা িশ া 
অিফসােরর িত া র েয়াজন উ তন কতৃপে র 
িনেদশনা ও অন-লাইন এমিপও নীিতমালা অনুযায়ী 
যথাসমেয় যথাযথভােব আেবদন করা েয়াজন।

181 408 New 
MPO

Md. Jahangir 
Alam

RUHITA SECONDARY  
SCHOOL

BARGUNA যথাযথভােব া রসহ িশ ক িববরণী েয়াজন। অ  দ েরর ারক 
নং-৩৭.০২.১০০০.০০০.১১.৯৯.২2/167, তািরখ: 06/03/২০২2 
ি . মাতােবক মহাপিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র, 
ঢাকা মেহাদেয়র িনকট ৩৫ উ  বয়েসর িবষেয় িনেদশনা চাওয়া 
হেয়েছ। এ িবষেয় 22.03.2022 ি . তািরখ এমিপও সভার িস া  
মাতােবক পরবত  িনেদশনা াি  সােপে  িন ি  করা হেব।। 

উ তন ক পে র িনেদশনা ও অন-লাইন এমিপও নীিতমালা 
অ যায়ী যথাসমেয় যথাযথভােব আেবদন করা েয়াজন।

182 409 New 
MPO

Dipongcor 
Chandro Ray

RUHITA SECONDARY  
SCHOOL

BARGUNA যথাযথভােব া রসহ িশ ক িববরণী েয়াজন। 
উ তন কতৃপে র িনেদশনা ও অন-লাইন এমিপও 
নীিতমালা অনুযায়ী যথাসমেয় যথাযথভােব আেবদন 
করা েয়াজন।

183 410 New 
MPO

SUCHANDA 
BISWAS

CHOTO BOGI COMDECA 
GIRLS SCHOOL

BARGUNA অ  দ েরর ারক নং-৩৭.০২.১০০০.০০০.১১.৯৯.২2/167, 
তািরখ: 06/03/২০২2 ি . মাতােবক মহাপিরচালক, মা িমক ও 
উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা মেহাদেয়র িনকট ৩৫ উ  বয়েসর িবষেয় 
িনেদশনা চাওয়া হেয়েছ। এ িবষেয় 22.03.2022 ি . তািরখ 
এমিপও সভার িস া  মাতােবক পরবত  িনেদশনা াি  সােপে  
িন ি  করা হেব।। উ তন ক পে র িনেদশনা ও অন-লাইন 
এমিপও নীিতমালা অ যায়ী যথাসমেয় যথাযথভােব আেবদন করা 

েয়াজন।

184 411 New 
MPO

MD. MAHBUB 
ALAM

GAZIPUR BANDAIR HIGH 
SCHOOL

BARGUNA ২৮.০৩.২০২১ ি . জনবল কাঠােমার ১৩ ধারা 
অনুযায়ী যথাযথভােব কাগজপ  উপ াপন করা 
েয়াজন। উ তন কতৃপে র িনেদশনা ও অন-
লাইন এমিপও নীিতমালা অনুযায়ী যথাসমেয় 
যথাযথভােব আেবদন করা েয়াজন।

185 413 New 
MPO

MD MAHIDUL 
ISLAM

ROYCHAND UDOY 
CHANDRA SECONDARY 
SCHOOL

BHOLA অনলাইেন িনেয়ােগর তািরখ  এবং িনেয়াগ পে র 
িবষয় যথাযথভােব েয়াজন। উ তন কতৃপে র 
িনেদশনা ও অন-লাইন এমিপও নীিতমালা অনুযায়ী 
যথাসমেয় যথাযথভােব আেবদন করা েয়াজন। 
িনেয়াগপে  িবষয় স ক হওয়া েয়াজন।

186 414 New 
MPO

SUMIT PAUL GAZARIA GIRLS SCHOOL & 
COLLEGE

BHOLA উ তন কতৃপে র িনেদশনা ও অন-লাইন এমিপও 
নীিতমালা অনুযায়ী যথাসমেয় যথাযথভােব আেবদন 
করা েয়াজন। এমিপওেত ফজলুর রহমান, ইনেড  -
১০৬৯২১৪, জ  তািরখ-২৪.০৯.১৯৮৪ আেছ িক  
িশ ক িববরনীেত নই। এ িবষেয় েয়াজনীয় তথ  
েয়াজন।



187 415 New 
MPO

MD. HABIBUR 
RAHMAN

SOUTH LALMOHAN HIGH 
SCHOOL

BHOLA অ  দ েরর ারক নং-৩৭.০২.১০০০.০০০.১১.৯৯.২2/167, 
তািরখ: 06/03/২০২2 ি . মাতােবক মহাপিরচালক, মা িমক ও 
উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা মেহাদেয়র িনকট ৩৫ উ  বয়েসর িবষেয় 
িনেদশনা চাওয়া হেয়েছ। এ িবষেয় 22.03.2022 ি . তািরখ 
এমিপও সভার িস া  মাতােবক পরবত  িনেদশনা াি  সােপে  
িন ি  করা হেব।। উ তন ক পে র িনেদশনা ও অন-লাইন 
এমিপও নীিতমালা অ যায়ী যথাসমেয় যথাযথভােব আেবদন করা 

েয়াজন।

188 416 New 
MPO

RANIKA RANI 
DAS

GAZARIA GIRLS SCHOOL & 
COLLEGE

BHOLA উ তন কতৃপে র িনেদশনা ও অন-লাইন এমিপও 
নীিতমালা অনুযায়ী যথাসমেয় যথাযথভােব আেবদন 
করা েয়াজন। এমিপওেত একজন িব ান িশ ক 
রেয়েছ এবং ভৗতিব ােনর চািহদা রেয়েছ। তাহেল 
পূনরায় অপর একজন জীব িব ােনর চািহদা 
দােনর িবষেয় তথ  জানা েয়াজন।

189 417 New 
MPO

Fatima Israt 
Jahan Mukta

BIBICHINI NIAMATI UNITED 
HIGH SCHOOL AND COLLEGE

BARGUNA িনেয়ােগর সুপািরশ নন-এমিপও হওয়ায় িস া  
েয়াজন। িত ান ধান িহসােব িনেয়াগ সং া  
কাগজপে  া রদানকারী িত ান ধােনর নােমর 
এমিপওসীট েয়াজন।  উ তন কতৃপে র িনেদশনা 
ও অন-লাইন এমিপও নীিতমালা অনুযায়ী যথাসমেয় 
যথাযথভােব আেবদন করা েয়াজন।

190 418 New 
MPO

Md. Moazzem 
Hossain

SONAR BANGLA 
SECONDARY SCHOOL

BARGUNA যথাযথভােব া রসহ িশ ক িববরণী েয়াজন। 
সংযু  রজেুলশেনর সংি  কিম র আেদশ 
েয়াজন। িনেয়াগকালীন পেদর াপ তা িছল না। 
উ তন কতৃপে র িনেদশনা ও অন-লাইন এমিপও 
নীিতমালা অনুযায়ী যথাসমেয় যথাযথভােব আেবদন 
করা েয়াজন।

191 419 New 
MPO

Mintu Mazumder NACHNAPARA MANIKKHALI 
HIGH SCHOOL

BARGUNA আেবদেনর সােথ উপ ািপত রজেুলশেনর এসএমিসর 
আেদশ েয়াজন এবং ২০১৬ সােল এমিপওর 
আেবদন এত িবলে  কন রণ করা হল এ 
িবষেয় সংি  জলা িশ া অিফসােরর সকল 
কাগজ যাচাই-বাছাইসহ সু  যািচত িতেবদন 
রণ। উ তন কতৃপে র িনেদশনা ও অন-লাইন 

এমিপও নীিতমালা অনুযায়ী যথাসমেয় যথাযথভােব 
আেবদন করা েয়াজন।


