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Column1

1 4 New 
MPO

Noor E Jannat KIRANPUR HIGH 
SCHOOL

BARGUNA PATHORGHA
TA

জাতীয় পিরচয়প  থাকা েয়াজন এবং 
অন ান ।

2 5 New 
MPO

Masura Begum KIRANPUR HIGH 
SCHOOL

BARGUNA PATHORGHA
TA

িত ান  সহ-িশ া চালু আেছ মেম সংি  
কমকতার ত য়নপ  েয়াজন এবং অন ান ।

3 8 New 
MPO

MD. SHAKIL ASLAMPUR AZHAR 
HIGH SCHOOL

BHOLA CHARFESSO
N

অনলাইেন সংযু  রজেুলশেনর কিম র 
আেদশ েয়াজন এবং অন ান ।

4 13 New 
MPO

MD. RAFIQUL 
ISLAM

RANA PASHA HIGH 
SCHOOL

JHALAKATHI NALCHITY সংি  িব িবদ ালয় কতৃক উপ ািপত সনদ 
যাচাই এবং ইউিজিস কতৃক সনদ 
দানকারী িব িবদ ালয় ও কােসর যথাথতা 

িন পন করা েয়াজন।
5 16 New 

MPO
MD ARIF KHAN KHARIZZAMA 

ISHAQUE HIGH 
SCHOOL

PATUAKHAL
I

GALACHIPA িব ি েত পদবী ল াব সহকারী। জনবল 
কাঠােমা অনুযায়ী িনেয়াগ িব ি েত পদ 
স ক হওয়া েয়াজন এবং অন ান ।

6 34 New 
MPO

TINKAN ROY AFSER MEMORIAL 
HIGH SCHOOL

JHALAKATHI JHALAKATHI 
SADAR

সরকার কতৃক দ  কি উটার ল াব চালু 
আেছ মেম জলা িশ া অিফসােরর যািচত 
মতামত েয়াজন। অনলাইেন এইচ.এস.িস’র 
মূল মাকসসীট েয়াজন এবং অন ান ।

7 35 New 
MPO

Narayan 
Chandra Mondal

BALIPARA UNION 
SECONDARY 
SCHOOL

PIROJPUR INDURKANI িনয়িমত কিম র আেদশসহ যথাযথভােব 
রজেুলশন অথবা জলা িশ া অিফসােরর 
িত া র েয়াজন এবং অন ান ।

8 41 New 
MPO

MAKSUDA 
BEGUM

SABERA AZIZ GIRLS 
HIGH SCHOOL

PATUAKHAL
I

DUMKI অনলাইেন িনেয়ােগর তািরখ স ক হওয়া 
েয়াজন এবং অন ান ।

9 42 New 
MPO

SHAHANAG 
BEGUM

G. M. JUNIOR 
HIGH SCHOOL

BHOLA LALMOHAN জনবল কাঠােমা-2021 অনুেযায়ী বাংলােদশ 
কািরগির িশ া বাড অনুেমািদত িত ান 
হেত 1 বছর ময়ািদ এডভা  সা িফেকট 
কাস ইন কি উটার টকেনােলািজ-সনদ 
েয়াজন।জনবলকাঠােমা অনুযায়ী প- কাড 

হওয়া েয়াজন।
10 43 New 

MPO
Md. Akram 
Hossen Manir

BAISARI 
SECONDARY GIRLS' 
SCHOOL

BARISHAL BANARIPAR
A

তথ  যাচাইয়াে  তীয়মান হয় য দা ল 
ইহসান িব িবদ ালেয় এমএ ইংেরিজ সনদ 
ইসু র তািরখ: 10.01.2013., এন আরিসএর 
মুল সনদ 9ম এন আরিসএ’2013. িক  
বসরকাির িব িবদ ালয়, বাংলােদশ ইসলািম 
ইউিনভারিস  সনদ ইসু র তািরখ: 15 মাচ 
2021 হওয়ায় এ িবষেয় সংি  জলা িশ া 
অিফসােরর উপ ািপত তথ ািদ যাচাই পূবক 
সু  মতামত ও সনেদর যথাথতা 
িন পেন িস া  েয়াজন।

11 57 New 
MPO

TANIA AKTER SEOTA P.G.S. 
JUNIOR SCHOOL

JHALAKATHI JHALAKATHI 
SADAR

িনেয়াগকালীন কাম  যাগ তা থাকা েয়াজন 
এবং অন ান ।

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



12 64 New 
MPO

ASMA KHATUN S.INDURKANI S.S. 
ADARSHA 
SECONDRY GIRLS 
SCHOOL

PIROJPUR INDURKANI িশলা রানীর নাম এমিপওেত আেছ িশ ক 
িববরণীেত নই। অনলাইন এমিপওেত সমাজ 
িব ান িবষেয় 01 জন এমিপওভু  রেয়েছ। 
াপ তা ও এি আরিসএ 3য় িনেয়াগ 

িব ি র মাধ েম সুপািরশ া  িকনা 
িবষয়  যাচাইকরণসহ সংি  জলা িশ া 
অিফসােরর যািচত িতেবদন েয়াজন।

13 67 New 
MPO

MD. SABBIR 
HOSEN

S A SECONDARY 
SCHOOL AROJBEGI

PATUAKHAL
I

DASHMINA িব াপন অনুযায়ী সংি  েডর সনদ 
েয়াজন এবং অন ান ।

14 68 New 
MPO

MD. SHAHIDUL 
ISLAM

ANGARIA HIGH 
SCHOOL

JHALAKATHI RAJAPUR অনলাইেন িনেয়ােগর তািরখ স ক হওয়া 
েয়াজন এবং অন ান ।

15 69 New 
MPO

RUBI AKTER ANGARIA HIGH 
SCHOOL

JHALAKATHI RAJAPUR অনলাইেন িনেয়ােগর তািরখ স ক হওয়া 
েয়াজন এবং অন ান ।

16 70 New 
MPO

MONJU DAS ANGARIA HIGH 
SCHOOL

JHALAKATHI RAJAPUR অনলাইেন িনেয়ােগর তািরখ স ক হওয়া 
েয়াজন এবং অন ান ।

17 71 New 
MPO

MD. ESHAQUE SAGIR MEMORIAL 
SECONDARY GIRLS  
 SCHOOL

PIROJPUR MATHBARIA ইউিজিস'র মাধ েম িব িবদ ালয় ও সংি  
কােসর যথাথতা (লাল*সহ) ও 
িব িবদ ালেয়র মাধ েম সংি  সনেদর 
যথাথতা যাচাই করা েয়াজন।

18 74 New 
MPO

MOST. 
JANNATUL 
MAWA

RAMAR POLE A.M. 
HIGH SCHOOL

BARISHAL MULADI সংযু  িনেয়াগ অনুেমাদন অনুেমাদেনর 
রজেুলশেনর কিম র আেদশ েয়াজন।

19 79 New 
MPO

PRODIP KUMAR 
DAS

DHULASAR HIGH 
SCHOOL

PATUAKHAL
I

KALAPARA এন আরিসর এ াি ক া  কিপ েয়াজন 
এবং অন ান

20 80 New 
MPO

Md. Mizanur 
Rahaman

CHHOPKHALI 
SECONDARY 
SCHOOL

BARGUNA BETAGI এন আরিসএ কতৃক া রসহ সুপািরশপ  
েয়াজন এবং অন ান ।

21 83 New 
MPO

MD. JAHIDUL 
ISLAM JAKIR

DONAVAN HIGH 
SCHOOL

PATUAKHAL
I

PATUAKHALI 
 SADAR

িনেয়াগকালীন কাম  পেদর াপ তা িছলনা 
এ িবষেয় উ তন কতৃপে র িস া  
েয়াজন এবং অন ান ।

22 84 New 
MPO

SARMIN AKHTER MUGARJHOR HIGH 
SCHOOL

PIROJPUR NAZIRPUR িডিজ মেহাদেয়র িতিনিধর আেদেশ 
উে িখত পদবীর সােথ িব াপনসহ সকল 
তেথ র িমল থাকা েয়াজন এবং অন ান।

23 86 New 
MPO

SOLAIMAN GAZI SHUHARI HIGH 
SCHOOL

PATUAKHAL
I

GALACHIPA অনলাইন এমিপওেত নািসর নশ হরী 
িহেসেব এমিপওভু  আেছ। পূনরায় 
নশ হরী পেদ িকভােব িনেয়াগ দয়া হেলা 
জানা েয়াজন। িডিজ মেহাদেয়র আেদেশ 
পদবী স ক হওয়া েয়াজন।

24 87 New 
MPO

Md. Sakil Khan SHUHARI HIGH 
SCHOOL

PATUAKHAL
I

GALACHIPA অনলাইন এমিপওেত নািসর নশ হরী 
িহেসেব এমিপওভু  আেছ। পূনরায় 
নশ হরী পেদ িকভােব িনেয়াগ দয়া হেলা 
জানা েয়াজন। িডিজ মেহাদেয়র আেদেশ 
পদবী স ক হওয়া েয়াজন।

25 90 New 
MPO

MD. HANIF 
SIKDER

CHENCHRI 
RAMPUR GIRLS 
HIGH SCHOOL

JHALAKATHI KATHALIA সরকার কতৃক দ  কি উটার ল াব চালু 
আেছ মেম জলা িশ া অিফসােরর যািচত 
িতেবদন েয়াজন।



26 97 New 
MPO

MD. HUMAYUN 
KABIR

PANCHAGRAM 
SAMMILANI HIGH 
SCHOOL

PIROJPUR NESARABAD ব বসা িশ া িবষেয়র অনুেমাদন আেদশ 
েয়াজন এবং অন ান ।

27 101 New 
MPO

CHANDONA 
GOSWAMI

KABIRAJBARI 
SECONDARY 
SCHOOL

PIROJPUR NAZIRPUR আেবদন র সুপািরশ নন-এমিপও হওয়ায় এ 
ধরেণর নন-এমিপও আেবদন এমিপওভূ  
করেণ সংি  িবিধমালা েয়াজন।

28 103 New 
MPO

SACHIN BISWAS GAVA HIGH 
SCHOOL

BARISHAL BANARIPAR
A

আেবদন র সুপািরশ নন-এমিপও হওয়ায় এ 
ধরেণর নন-এমিপও আেবদন এমিপওভূ  
করেণ সংি  িবিধমালা েয়াজন।

29 104 New 
MPO

VASHKHAR ROY CHARMAN BAZAR 
SECONDARY 
SCHOOL

BHOLA CHARFESSO
N

জনবল কাঠােমা অনুযায়ী যথাযথভােব সনদ 
েয়াজন। িবষয়  উপ ািপত সনেদর 

আেলােক িন ি করেণ উ তন কতৃপে র 
িস া  েয়াজন।

30 105 New 
MPO

MD. RAYHAN 
SHIKDER

BAGHRI GIRL'S 
HIGH SCHOOL

JHALAKATHI RAJAPUR 01.08.1994 সােলর একজন কমচারীেক 
বতমান জনবলকাঠােমা সৃ  পদ অিফস 
সহায়ক পেদ দখােনা হেয়েছ। জনবল 
কাঠােমা-2021 অনুযায়ী াপ  পেদ 
িবিধেমাতােবক িনেয়াগ দয়া েয়াজন।

31 110 New 
MPO

SUMAYA AFRIN BUKHAITALA 
BANDHABPARAS 
SECONDARY 
SCHOOL

PIROJPUR MATHBARIA উপেজলা মাধ িমক িশ া অিফসােরর ম ব  
সহকারী িশ ক (বাংলা) এন আরিসএ কতৃক 
সুপািরশ অথচ পদ  4থ িণর। িবষয়  
বাধগম  নয়।

32 112 New 
MPO

MD. SOHAG 
GOMADDAR

BAROBAKPUR 
GIRL'S HIGH 
SCHOOL

JHALAKATHI RAJAPUR জনবল কাঠােমা অনুযায়ী াপ  পেদ 
িবিধেমাতােবক িনেয়াগ দয়া েয়াজন।

33 116 New 
MPO

MD. RAFIKUL 
ISLAM

CHUNAKHALI HIGH 
SCHOOL

BARGUNA AMTALI িনয়িমত কিম র আেদশসহ যথাযথভােব 
রজেুলশন অথবা জলা িশ া অিফসােরর 
িত া র েয়াজন।

34 127 New 
MPO

KAMALENDU 
GUPTA

GILATALA HIGH 
SCHOOL

PIROJPUR NAZIRPUR এন আরিসএ এ াি ক া  কিপ েয়াজন 
এবং অন ান ।

35 128 New 
MPO

Ilias KALARAN 
CHANDIPUR 
ADARSHA HIGH 
SCHOOL

PIROJPUR INDURKANI যথাযথভােব কিম  কতৃক িনেয়াগ ও 
যাগদান অনুেমাদন েয়াজন।

36 134 New 
MPO

MD. SAIDUR 
RAHAMAN

GUABARIA AB 
GIRLS HIGH 
SCHOOL

PATUAKHAL
I

GALACHIPA সরকার কতৃক দ  কি উটার ল াব চালু 
আেছ মেম জলা িশ া অিফসােরর যািচত 
িতেবদন েয়াজন।

37 135 New 
MPO

Md. Bellal 
Hossen

B.P.C SECONDARY 
SCHOOL

PATUAKHAL
I

GALACHIPA অনলাইেন সুপািরশপ  সু ভােব উপ াপন 
করা েয়াজন।

38 138 New 
MPO

SUZAN 
CHANDRA SHILL

JOYSHREE 
MUNDAPASHA 
S.A.B.M. 
SECONDARY 

BARISHAL WAZIRPUR যথাযথভােব কিম র আেদশসহ কিম  
কতৃক িনেয়াগ অনুেমাদন করা েয়াজন।

39 140 New 
MPO

UTPALA BARAI BATAJORE A.K. 
INSTITUTION

BARISHAL GOURNADI িশ ক িববরণীেত আেবদনকারী নাম ও 
া র থাকা েয়াজন এবং অন ান ।

40 141 New 
MPO

MD. TOUHIDUL 
ISLAM

HAZI ABDUL GANI 
SECONDARY 
SCHOOL

PIROJPUR NAZIRPUR এন আরিসএ এ াি ক া  কিপ েয়াজন 
এবং অন ান ।



41 145 New 
MPO

Alauddin 
Matubbar

CHARLAXMIPUR 
HIGH SCHOOL

BARISHAL MULADI িশ ক িববরণীেত েডর পদবী ভুল। 
এন আরিসএ এ াি ক া  কিপ েয়াজন 
এবং অন ান ।

42 151 New 
MPO

MD. MOSTOFA 
KAMAL

CHARLAXMIPUR 
HIGH SCHOOL

BARISHAL MULADI জনবল কাঠােমা অনুযায়ী কাম  যাগ তা 
থাকা েয়াজন, এি ক া  কিপ েয়াজন 
এবং অন ান ।

43 154 New 
MPO

MD. REAZUL 
ISLAM

MOHAMMAD ALI 
HIGH SCHOOL

BARISHAL BARISHAL 
SADAR

অনলাইেন যথাযথভােব িশ ক িববরণী এবং 
শাখার আেদেশর কিপ েয়াজন।

44 159 New 
MPO

SHUVANKAR 
ROY

PATTASHI 
JANAKALYAN HIGH 
SCHOOL

PIROJPUR INDURKANI অ  অিফেসর ারক নং 
37.02.1000.000.11.99.22/480, তািরখ : 
30.06.2022 সংখ ক পে র মমাথ অনুযায়ী 
যািচত তথ  ও িনেদশনা অনুযায়ী পরবত  
ব ব া হণ করা হেব।

45 160 New 
MPO

KRISHNA PADA 
MONDAL

PATTASHI 
JANAKALYAN HIGH 
SCHOOL

PIROJPUR INDURKANI অ  অিফেসর ারক নং 
37.02.1000.000.11.99.22/480, তািরখ : 
30.06.2022 সংখ ক পে র মমাথ অনুযায়ী 
যািচত তথ  ও িনেদশনা অনুযায়ী পরবত  
ব ব া হণ করা হেব।

46 161 New 
MPO

MD. SUMON GHATKHALI 
SECONDARY 
SCHOOL

BARGUNA AMTALI 01.07.2017. সােল আয়া পেদ িনেয়াগ 
দখােনা হেয়েছ। জনবল কাঠােমা অনুযায়ী 
যথাযথভােব িনেয়াগ দয়া েয়াজন।

47 162 New 
MPO

BARUN ROY DUMURIA 
SECONDARY 
SCHOOL

BARISHAL AGAILJHARA যথাযথভােব িব ান এর হাল অনুেমাদেনর 
আেদশ েয়াজন।

48 164 New 
MPO

Md. Alamgir 
Hossain

BAWALKER D K 
HIGH SCHOOL

BARGUNA BARGUNA 
SADAR

ভৗত িব ােনর িশ ক িহসােব বাটািন 
সনদ দািখল করায় এ সং া  সকল 
তথ ািদ যাচাই পূবক িবেশষ কের নন 
মজর িবষয় ও 300-মাকস এ িবষেয় জলা 
িশ া অিফসার এর যািচত িতেবদন 
েয়াজন।

49 168 New 
MPO

TAIABUR 
RAHMAN

HAZI PANCHAN ALI 
HIGH SCHOOL

PATUAKHAL
I

BAUPHAL পূেবর িনেয়ােগ  (1)  অিফস সহায়ক পেদ 
তয়বুর রহমান (2) পির তাকম  পেদ 
মাসা: নু আ ার (3) নশ হরী পেদ মা: 
আবুল বাশার। পরবত েত পূনরায় পেদর 
সংেশাধন ও পদিবন াস কের আয়া পেদ  
মাসা: নু আ ার, নশ হরী পেদ  মা: 
আবুল বাশার এবং অিফস সহায়ক পেদ 
তয়বুর রহমানেক িশ ক িববরণীেত 
দখােনা হয়। বিণত সংেশাধন ও 
পদিবন ােস যথাথতা ও স কতা িন পেন 
জলা িশ া অিফসােরর সুপািরশসহ যািচত 
িতেবদন েয়াজন ।50 169 New 

MPO
MD ABUL 
BASHAR

HAZI PANCHAN ALI 
HIGH SCHOOL

PATUAKHAL
I

BAUPHAL পূেবর িনেয়ােগ  (1)  অিফস সহায়ক পেদ 
তয়বুর রহমান (2) পির তাকম  পেদ 
মাসা: নু আ ার (3) নশ হরী পেদ মা: 
আবুল বাশার। পরবত েত পূনরায় পেদর 
সংেশাধন ও পদিবন াস কের আয়া পেদ  
মাসা: নু আ ার, নশ হরী পেদ  মা: 
আবুল বাশার এবং অিফস সহায়ক পেদ 
তয়বুর রহমানেক িশ ক িববরণীেত 
দখােনা হয়। বিণত সংেশাধন ও 
পদিবন ােস যথাথতা ও স কতা িন পেন 
জলা িশ া অিফসােরর সুপািরশসহ যািচত 
িতেবদন েয়াজন ।



51 171 New 
MPO

SABRIN ATOSHKHALI 
MAHASRADDI  
SECONDARY HIGH 
SCHOOL

PATUAKHAL
I

BAUPHAL িডিজ মেহাদেয়র িতিনিধর আেদেশ 
আেবদীত পদ  স ক হওয়া েয়াজন। 
জনবল কাঠােমা অনুযায়ী যথাযথভােব কাম  
যাগ তা েয়াজন।

52 172 New 
MPO

MD SAZZAD 
HOSSAIN 
(JASHIM)

BILL 
SONAUTATOTA 
MIAH SECONDARY 
SCHOOL

JHALAKATHI KATHALIA জনবল কাঠােমা অনুযায়ী িনেয়াগকালী কাম  
পেদর াপ তা থাকা েয়াজন এবং অন ান ।

53 173 New 
MPO

SUCHANDA 
BISWAS

CHOTO BOGI 
COMDECA GIRLS 
SCHOOL

BARGUNA TALTALI  সংযু  রজেুলশেনর কিম র আেদশ 
েয়াজন এবং অন ান ।

54 174 New 
MPO

MD. ABU JAFFOR CHOTO BOGI 
COMDECA GIRLS 
SCHOOL

BARGUNA TALTALI অ  দ েরর ারক নং-
37.02.1000.000.11.99.22/465, তািরখ: 
23.06.2022 সংখ ক পে  মাউিশ, ঢাকা এর 
ারক 530, তািরখ: 21.04.2022 ি . আেলােক 
িতেবদন চাওয়া হেয়েছ। িন ি র জন  
িতেবদন েয়াজন। সকল রজেুলশেনর 

এসএমিসর আেদশ যথাযথভােব েয়াজন।

55 178 New 
MPO

RAJAT KANTI 
ROY.

CHARKARANJI 
SECONDARY 
SCHOOL

BARISHAL BARISHAL 
SADAR

ভৗত িব ােনর িশ ক িহসােব মৃিতকা 
িব ান সনদ দািখল করায় এ সং া  
সকল তথ ািদ যাচাই পূবক িবেশষ কের নন 
মজর িবষয় ও 300-মাকস এ িবষেয় জলা 
িশ া অিফসার এর যািচত িতেবদন 
েয়াজন।

56 179 New 
MPO

MD. MASUM 
BILLAH

A.K. INSTITUTION 
DAIHARI

PIROJPUR NESARABAD অিভেযােগর ি েত ইেতাপূেব 20.06.2022 
ি . তািরেখ জলা িশ া অিফসারেক অবিহত 
করা হয়। িফডব াক পাওয়া যায়িন। 
পূনরায় অ দ েরর ারক নং-491-, তািরখ: 
07.07.2022 ি . এর আেলােক অিভেযােগর 
সত তা যাচাই পূবক িতেবদন রেণর 
জন  বলা হেয়েছ। িন ি র জন  িতেবদন 
েয়াজন।

57 187 New 
MPO

NAZRUL ISLAM BOALIA HIGH 
SCHOOL

BARISHAL MULADI ইেতাপূেব িব িবদ ায় ও ইউিজিসর সংি  
তথ ািদর যথাথতা িন পেন িতেবদন 
চাওয়া হেয়িছল। আেবদন িন ি করেণ 
ইউিজিসর িতেবদন েয়াজন।

58 188 New 
MPO

MD. AMRAN 
HOSSIN

ROYCHAND UDOY 
CHANDRA 
SECONDARY 
SCHOOL

BHOLA LALMOHAN এন আরিসএ এি ক া  কিপ েয়াজন এবং 
অন ান ।

59 191 New 
MPO

INDRANI 
MAZUMDER

GAOKHALI 
SECONDARY 
SCHOOL & 
COLLEGE

PIROJPUR NAZIRPUR এন আরিসএ এি ক া  কিপ েয়াজন এবং 
অন ান ।



60 198 New 
MPO

MD. RAFAZ 
HOSSAN

LORD HARDING 
HIGH SCHOOL

BHOLA LALMOHAN সরকার কতৃক দ  কি উটার ল াব চালু 
আেছ মেম জলা িশ া অিফসােরর যািচত 
িতেবদন েয়াজন। অ  অিফেসর ারক 

নং 37.02.1000.000.11.99.22/480, তািরখ : 
30.06.2022 সংখ ক পে র মমাথ অনুযায়ী 
যািচত তথ  ও িনেদশনা অনুযায়ী পরবত  
ব ব া হণ করা হেব।

61 199 New 
MPO

ACIA KHATUN LORD HARDING 
HIGH SCHOOL

BHOLA LALMOHAN অ  অিফেসর ারক নং 
37.02.1000.000.11.99.22/480, তািরখ : 
30.06.2022 সংখ ক পে র মমাথ অনুযায়ী 
যািচত তথ  ও িনেদশনা অনুযায়ী পরবত  
ব ব া হণ করা হেব।

62 200 New 
MPO

HELAL UDDIN LORD HARDING 
HIGH SCHOOL

BHOLA LALMOHAN অ  অিফেসর ারক নং 
37.02.1000.000.11.99.22/480, তািরখ : 
30.06.2022 সংখ ক পে র মমাথ অনুযায়ী 
যািচত তথ  ও িনেদশনা অনুযায়ী পরবত  
ব ব া হণ করা হেব।

63 201 New 
MPO

MD. RASEL LORD HARDING 
HIGH SCHOOL

BHOLA LALMOHAN অ  অিফেসর ারক নং 
37.02.1000.000.11.99.22/480, তািরখ : 
30.06.2022 সংখ ক পে র মমাথ অনুযায়ী 
যািচত তথ  ও িনেদশনা অনুযায়ী পরবত  
ব ব া হণ করা হেব।

64 202 New 
MPO

MD. ZAFOR LORD HARDING 
HIGH SCHOOL

BHOLA LALMOHAN অ  অিফেসর ারক নং 
37.02.1000.000.11.99.22/480, তািরখ : 
30.06.2022 সংখ ক পে র মমাথ অনুযায়ী 
যািচত তথ  ও িনেদশনা অনুযায়ী পরবত  
ব ব া হণ করা হেব।

65 212 New 
MPO

DULAL 
CHANDRA ROY

ARPAN GASHIA 
HIGH SCHOOL

BARGUNA AMTALI সংযু  রজেুলশেনর কিম র আেদশ 
েয়াজন।

66 216 New 
MPO

Md. Sohidul 
Islam Sohel

TALGACHIA 
DESANTERKATI 
SECONDARY 
SCHOOL

BARGUNA BETAGI মূল জাতীয় পিরচয়প  থাকা েয়াজন এবং 
অন ান ।

67 219 New 
MPO

MD. SOHAG 
HOWLADER

PATTASHI 
JANAKALYAN HIGH 
SCHOOL

PIROJPUR INDURKANI অ  অিফেসর ারক নং 
37.02.1000.000.11.99.22/480, তািরখ : 
30.06.2022 সংখ ক পে র মমাথ অনুযায়ী 
যািচত তথ  ও িনেদশনা অনুযায়ী পরবত  
ব ব া হণ করা হেব।

68 226 New 
MPO

MD. ALMAS 
HOSSAIN

CHARDUANI HIGH 
SCHOOL

BARGUNA PATHORGHA
TA

ভৗত িব ােনর িশ ক িহসােব বাটািন 
সনদ দািখল করায় এ সং া  সকল 
তথ ািদ যাচাই পূবক িবেশষ কের নন 
মজর িবষয় ও 300-মাকস এ িবষেয় জলা 
িশ া অিফসার এর যািচত িতেবদন 
েয়াজন।

69 232 New 
MPO

MD. MIRAZ CHUNAKHALI HIGH 
SCHOOL

BARGUNA AMTALI িনেয়াগ কিম র সুপািরশ রজেুলশন 
েয়াজন এবং অন ান ।



70 238 New 
MPO

MD. SAHADAT 
HOSEN

PANGASHIA GIRLS 
SECONDARY 
SCHOOL

PATUAKHAL
I

DUMKI ভৗত িব ােনর িশ ক িহসােব বাটািন 
সনদ দািখল করায় এ সং া  সকল 
তথ ািদ যাচাই পূবক িবেশষ কের নন 
মজর িবষয় ও 300-মাকস এ িবষেয় জলা 
িশ া অিফসার এর যািচত িতেবদন 
েয়াজন।

71 242 New 
MPO

SUMON 
CHANDRA

KALBILA 
SECONDARY GIRLS 
SCHOOL

BARISHAL WAZIRPUR ভৗত িব ােনর িশ ক িহসােব বাটািন 
সনদ দািখল করায় এ সং া  সকল 
তথ ািদ যাচাই পূবক িবেশষ কের নন 
মজর িবষয় ও 300-মাকস এ িবষেয় জলা 
িশ া অিফসার এর যািচত িতেবদন 
েয়াজন।

72 245 New 
MPO

SANTA PANPATTY 
SECONDARY 
SCHOOL

PATUAKHAL
I

GALACHIPA অনলাইন এমিপও’র সােথ িশ ক িববরণীর 
িশ েকর সংখ া ও নােমর িমল থাকা 
েয়াজন এবং অন ান ।

73 246 New 
MPO

JAHANARA BITHI PANPATTY 
SECONDARY 
SCHOOL

PATUAKHAL
I

GALACHIPA অনলাইন এমিপও’র সােথ িশ ক িববরণীর 
িশ েকর সংখ া ও নােমর িমল থাকা 
েয়াজন এবং অন ান ।

74 250 New 
MPO

K. M. 
AKHTARUZZAMA
N

BARISAL NIGHT 
HIGH SCHOOL

BARISHAL BARISHAL 
SADAR

ইউিজিস'র মাধ েম িব িবদ ালয় ও সংি  
কােসর যথাথতা (লাল*সহ) ও 
িব িবদ ালেয়র মাধ েম সংি  সনেদর 
যথাথতা যাচাই করা েয়াজন।

75 252 New 
MPO

Rina Rani JCL SECONDARY 
SCHOOL

BARGUNA BAMNA অনলাইেন িনেয়ােগর তািরখ স ক হওয়া 
েয়াজন, সুপািরশ কিপ ও এ াি ক া  কিপ 
েয়াজন এবং অন ান ।

76 254 New 
MPO

RANJAN KUMAR 
ROY

SAMEDPUR 
BANGLABAZAR 
HIGH SCHOOL

BHOLA MONPURA সংি  েড কাম  সনদ থাকা েয়াজন 
এবং অন ান ।

77 258 New 
MPO

KABITA AKTER RAHAMGONJ 
ADARSHA 
SECONDARY 
SCHOOL

BARISHAL BAKERGANJ যথাযথভােব সকল রজেুলশেনর এসএমিস’র 
আেদশ েয়াজন এবং অন ান ।

78 259 New 
MPO

MD. SHAHJALAL 
EMON

RAHAMGONJ 
ADARSHA 
SECONDARY 
SCHOOL

BARISHAL BAKERGANJ যথাযথভােব সকল রজেুলশেনর এসএমিস’র 
আেদশ েয়াজন এবং অন ান ।

79 260 New 
MPO

RATAN 
CHANDRA DAS

RAHAMGONJ 
ADARSHA 
SECONDARY 
SCHOOL

BARISHAL BAKERGANJ অনলাইেন িনেয়ােগর তািরখ স ক হওয়া 
েয়াজন এবং অন ান ।

80 265 New 
MPO

MD. LOKMAN 
HOSSAIN

TOWN HIGH 
SCHOOL

PATUAKHAL
I

PATUAKHALI 
 SADAR

সরকার কতৃক দ  কি উটার ল াব চালু 
আেছ মেম জলা িশ া অিফসােরর যািচত 
িতেবদন েয়াজন।

81 273 New 
MPO

MAHAMUDA 
AKTER

GOZ-KHALI(MLT) 
HIGH SCHOOL

BARGUNA AMTALI ব বসা িশ া িবষেয়র সত ািয়ত আেদেশর 
কিপ েয়াজন এবং অন ান ।

82 274 New 
MPO

KAZI NIAZ BANGLABAZAR  
HIGH SCHOOL

PATUAKHAL
I

DASHMINA সহ-িশ া িত ােন আয়া িনেয়াগ না দয়ার 
কারণ জানা েয়াজন এবং অন ান ।

83 280 New 
MPO

SAIFULLAH 
MANSUR

HAJI ABDUS 
SOBHAN SIKDER 
MODEL ACADEMY

PATUAKHAL
I

KALAPARA জলা িশ া অিফসােরর মাধ েম কারণ 
জানা েয়াজন িকভােব অন  িত ােনর 
এমিপওসীট উপ াপন করা হেলা। অন  
িত ােনর এমিপওসীট থাকায় িন ি করেণ 

জ লতা সৃি  হে ।



84 287 New 
MPO

FATEMA AKTER AMRAGACHIA 
HIGH SCHOOL

PATUAKHAL
I

MIRZAGANJ জলা িশ া অিফসােরর সনদ স িকত 
িবষেয় যািচত িতেবদন েয়াজন এবং 
অন ান ।

85 291 New 
MPO

MD. SAIFUL 
ISLAM

LOHALIA UNION 
SECONDARY 
SCHOOL

PATUAKHAL
I

PATUAKHALI 
 SADAR

4থ িণ কমচারী িনেয়ােগ অনলাইন 
এমিপও’র সােথ িশ ক িববরণী ও 
িব াপেনর িমল থাকা েয়াজন।

86 293 New 
MPO

MD. NAZMUL 
HOSEN

LOHALIA UNION 
SECONDARY 
SCHOOL

PATUAKHAL
I

PATUAKHALI 
 SADAR

4থ িণ কমচারী িনেয়ােগ অনলাইন 
এমিপও’র সােথ িশ ক িববরণী ও 
িব াপেনর িমল থাকা েয়াজন।

87 294 New 
MPO

BULU 
SAMADDER

PANCHAGRAM 
SAMMILANI 
SECONDARY 
SCHOOL

PIROJPUR NAZIRPUR িনয়িমত কিম র আেদশসহ যথাযথভােব 
রজেুলশন অথবা জলা িশ া অিফসােরর 
িত া র েয়াজন।

88 305 New 
MPO

Md. Abdus Sabur CHANDKHALI 
ISHAQUE HIGH 
SCHOOL

BARGUNA BETAGI িনেয়াগ সং া  কায েম জনবল কাঠােমার 
13 ধারা অনুযায়ী এমিপওভু  ও কমরত 
জ  িশ েকর মাধ েম যাবতীয় কায ম 
িবিধেমাতােবক স  করা েয়াজন।

89 310 New 
MPO

MOHAMMAD 
TARIQUEL ISLAM

BAMANKHAN 
PALLMANGAL 
SCEONDARY 
SCHOOL

JHALAKATHI RAJAPUR সমাজ িব ান িবভােগ 05 জন িশ ক । 
িবিধেমাতােবক যথাযথ কতৃপে র াথিমক 
শাখা ও অন ান  শাখা অনুেমাদেনর আেদশ 
েয়াজন এবং াপ তা সং া  িবষেয় 

িবিধেমাতােবক সংি  জলা িশ া 
অিফসােরর যািচত িতেবদন েয়াজন।

90 311 New 
MPO

TAPAS KUMER 
SAMADDER

EAST JALABARI 
ADARSHA HIGH 
SCHOOL & 
COLLAGE

PIROJPUR NESARABAD অনলাইেন িনেয়ােগর তািরখ স ক হওয়া 
েয়াজন এবং অন ান ।

91 317 New 
MPO

SABYASACHI 
MANDAL

ATA JAMUA 
JUNIOR HIGH 
SCHOOL

PIROJPUR NESARABAD আেবদনকারীর শারীিরক িশ া সনদ The 
university of Comilla হেত। এ িবষেয় 
উ তন কতৃপে র িস ান েয়াজন।

92 319 New 
MPO

MD SERAJUL 
ISLAM

ASHRAF NAGAR  
HIGH SCHOOL

BHOLA LALMOHAN সংি  েড কাম  সনদ থাকা েয়াজন 
এবং অন ান ।

93 324 New 
MPO

Subroto Bala SAKUCHIA 
SECONDARY 
SCHOOL

BHOLA MONPURA জনবল কাঠােমা 11.21 অনুযায়ী িহ ু ধম 
িবষেয় িতেবদন েয়াজন এবং অন ান ।

94 329 New 
MPO

TAPASH HALDER SHYAMPUR 
SECONDARY 
SCHOOL

BARISHAL BAKERGANJ অ  অিফেসর ারক নং 
37.02.1000.000.11.99.22/497, তািরখ : 
07.07.2022 সংখ ক পে  বিণত আেবদেনর 
িবষেয় জলা িশ া অিফসােরর িবিধস ত 
যািচত সু  মতামতসহ িতেবদন চাওয়া 
হেয়েছ। িতেবদন অনুযায়ী আেবদন 
িন ি  করা হেব।

95 330 New 
MPO

SUVOJIT KUMAR 
ROY

SHYAMPUR 
SECONDARY 
SCHOOL

BARISHAL BAKERGANJ অ  অিফেসর ারক নং 
37.02.1000.000.11.99.22/497, তািরখ : 
07.07.2022 সংখ ক পে  বিণত আেবদেনর 
িবষেয় জলা িশ া অিফসােরর িবিধস ত 
যািচত সু  মতামতসহ িতেবদন চাওয়া 
হেয়েছ। িতেবদন অনুযায়ী আেবদন 
িন ি  করা হেব।

96 345 New 
MPO

MARUFA JCL SECONDARY 
SCHOOL

BARGUNA BAMNA অনলাইন আেবদেন সংযু  রজেুলশেনর 
কিম র আেদশ েয়াজন এবং অন ান ।



97 349 New 
MPO

ARIFUR 
RAHMAN

KALAIYA 
HAYATUNNESA 
GIRLS HIGH 
SCHOOL

PATUAKHAL
I

BAUPHAL িবিধেমাতােবক মাণকসহ শাখা অনুেমাদন 
ও াপ তার িবষেয় জলা িশ া অিফসােরর 
সু  মতামতসহ যািচত িতেবদন 
েয়াজন।

98 354 New 
MPO

MST. RUNU 
AKTER

HAZI PANCHAN ALI 
HIGH SCHOOL

PATUAKHAL
I

BAUPHAL পূেবর িনেয়ােগ  (1)  অিফস সহায়ক পেদ 
তয়বুর রহমান (2) পির তাকম  পেদ 
মাসা: নু আ ার (3) নশ হরী পেদ মা: 
আবুল বাশার। পরবত েত পূনরায় পেদর 
সংেশাধন ও পদিবন াস কের আয়া পেদ  
মাসা: নু আ ার, নশ হরী পেদ  মা: 
আবুল বাশার এবং অিফস সহায়ক পেদ 
তয়বুর রহমানেক িশ ক িববরণীেত 
দখােনা হয়। বিণত সংেশাধন ও 
পদিবন ােস যথাথতা ও স কতা িন পেন 
জলা িশ া অিফসােরর সুপািরশসহ যািচত 
িতেবদন রণ।

99 356 New 
MPO

MD. JUBAER 
HOSSAIN

CHINGRAKHALI 
HIGH SCHOOL

JHALAKATHI KATHALIA আেবদন র সুপািরশ নন-এমিপও হওয়ায় এ 
ধরেণর নন-এমিপও আেবদন এমিপওভূ  
করেণ এন আরিসএ’র অনুেমািদতপ সহ 
এমিপও সুপািরশ েয়াজন।

100 357 New 
MPO

SHIMUL DAS KHANUDASKATHI 
NALBUNIA HIGH 
SCHOOL

JHALAKATHI RAJAPUR িনয়িমত কিম র আেদশসহ যথাযথভােব 
রজেুলশন অথবা জলা িশ া অিফসােরর 
িত া র েয়াজন।

101 363 New 
MPO

Sirajul Islam KEORABUNIA 
HIGH SCHOOL

BARGUNA BARGUNA 
SADAR

28.03.2021 এর পূেব সহ-িশ া িত ােন 
আয়া িনেয়াগ িকভােব হেলা জানা েয়াজন 
এবং অন ান ।

102 364 New 
MPO

MD.JAHIRUL 
ISLAM

SHAHID SMRITEE 
BIDHYANIKETON, 
LAWKATI

PATUAKHAL
I

PATUAKHALI 
 SADAR

সংি  েড কাম  সনদ থাকা েয়াজন 
এবং অন ান ।

103 369 New 
MPO

MD. MESBAH 
UDDIN

NANDUHAR  
ILUHAR  UNITED 
INSTITUTION

PIROJPUR NESARABAD জনবল কাঠােমা অনুযায়ী কাম  যাগ তা 
েয়াজন এবং অন ান ।

104 375 New 
MPO

Md. al mamun BARAI BUNIA 
SECONDARY 
SCHOOL

PIROJPUR NAZIRPUR সংি  েড কাম  সনদ থাকা েয়াজন।

105 388 New 
MPO

Mahibul Hashan CHARAKGACHIA 
SECONDARY 
SCHOOL

BARGUNA AMTALI এন আরিসএ এ াি ক া  কিপ েয়াজন 
এবং অন ান ।

106 391 New 
MPO

MITI RANI DAS BUKABUNIA 
ADARSHA 
SECONDARY 
SCHOOL

BARGUNA BAMNA 28.03.2021 জনবল কাঠােমার পূেব সহ-
িশ া িত ােন িকভােব আয়া িনেয়াগ 
িদেলন জানা েয়াজন।

107 393 New 
MPO

MD. RASEDUL 
ISLAM

BAISARI 
SECONDARY  
SCHOOL

BARISHAL BANARIPAR
A

ইউিজিস'র মাধ েম িব িবদ ালয় ও সংি  
কােসর যথাথতা ও িব িবদ ালেয়র মাধ েম 
সংি  সনেদর যথাথতা যাচাই করা 
েয়াজন।

108 398 New 
MPO

Md. Safaet 
Hossain

CHHOTO 
GOURICHANNA 
HIGH SCHOOL

BARGUNA BARGUNA 
SADAR

ভৗত িব ােনর িশ ক িহসােব বাটািন 
সনদ দািখল করায় এ সং া  সকল 
তথ ািদ যাচাই পূবক িবেশষ কের নন 
মজর িবষয় ও 300-মাকস এ িবষেয় জলা 
িশ া অিফসার এর যািচত িতেবদন 
েয়াজন।



109 399 New 
MPO

Faysal Ahmed UTTAR KAKCHIRA 
SECONDARY 
SCHOOL

BARGUNA BAMNA ইউিজিস'র মাধ েম িব িবদ ালয় ও সংি  
কােসর যথাথতা যাচাই করা েয়াজন।

110 403 New 
MPO

AL-AMIN SHOULA ADARSHA 
HIGH SCHOOL

PIROJPUR MATHBARIA জনবল কাঠােমা-2021 অনুযায়ী বাংলােদশ 
কািরগির িশ া বাড অনুেমািদত িত ান 
হেত 1 বছর ময়ািদ এডভা  সা িফেকট 
কাস ইন কি উটার টকেনােলািজ-সনদ 
েয়াজন।

111 404 New 
MPO

SAKHAWATH ARPAN GASHIA 
HIGH SCHOOL

BARGUNA AMTALI আেবদীত িবষেয় কাম  সনদ েয়াজন ও 
সরকার কতৃক অনুেমািদত ল াব চালু আেছ 
মেম যািচত িতেবদন এবং সংি  
সরকারী আেদশ েয়াজন।

112 408 New 
MPO

MD. MIZANUR 
RAHMAN

BORHANUDDIN 
GIRLS SECONDARY 
SCHOOL

BHOLA BORHANUD
DIN

িনেয়াগ সং া  কায েম জনবল কাঠােমার 
13 ধারা অনুযায়ী এমিপওভু  ও কমরত 
জ  িশ েকর মাধ েম যাবতীয় কায ম 
িবিধেমাতােবক স  করা েয়াজন।

113 409 New 
MPO

MD. JAMAL 
HOSSAN

BORHANUDDIN 
GIRLS SECONDARY 
SCHOOL

BHOLA BORHANUD
DIN

িনেয়াগ সং া  কায েম জনবল কাঠােমার 
13 ধারা অনুযায়ী এমিপওভু  ও কমরত 
জ  িশ েকর মাধ েম যাবতীয় কায ম 
িবিধেমাতােবক স  করা েয়াজন।

114 415 New 
MPO

SUKANTA RISHI BORHANUDDIN 
GIRLS SECONDARY 
SCHOOL

BHOLA BORHANUD
DIN

িনেয়াগ সং া  কায েম জনবল কাঠােমার 
13 ধারা অনুযায়ী এমিপওভু  ও কমরত 
জ  িশ েকর মাধ েম যাবতীয় কায ম 
িবিধেমাতােবক স  করা েয়াজন।

115 421 New 
MPO

MOST.KISMAT 
JAHAN

S.G.S. 
INSTITUTION 
ZULUHAR

PIROJPUR NESARABAD শাখা ও আেবদীত পেদর াপ তা যাচাই ও 
সু  মতামতসহ জলা িশ া অিফসােরর 
যািচত িতেবদন েয়াজন।

116 423 New 
MPO

Md. Atiqur 
Rahaman Khan

SOLAMONNESA 
GIRLS HIGH 
SCHOOL

BARISHAL BARISHAL 
SADAR

ইউিজিস'র মাধ েম িব িবদ ালয় ও সংি  
কােসর যথাথতা (লাল*সহ) ও 
িব িবদ ালেয়র মাধ েম সংি  সনেদর 
যথাথতা যাচাই করা েয়াজন।

117 430 New 
MPO

MD. AL-AMIN KADERPUR SONAR 
BANGLA HIGHER 
SECONDARY  
SCHOOL

BARISHAL BABUGANJ িনয়িমত কিম র আেদশসহ যথাযথভােব 
রজেুলশন অথবা জলা িশ া অিফসােরর 
িত া র েয়াজন। এমিপওেত একই পেদ 

একািধক পদবী থাকায় সংেশাধন েয়াজন।


