মা িমক ও উ মা িমক িশ া বাড, চ াম

জনবল িব াস
চয়ার ান দ র
৫
সং াপন িবভাগ
৫৪
পরী া িবভাগ
৪০
কেলজ িবভাগ
১২
িব ালয় িবভাগ
২২
িহসাব িবভাগ
২২
সবেমাট
১৫৫

অ েমািদত জনবল অ যায়ী সাংগঠিনক কাঠােমা (অগােনা াম)
চয়ার ান দ র
১× চয়ার ান
১× একা সিচব
১× েনা াফার
২× অিফস সহায়ক

িহসাব িবভাগ
১× উপ-পিরচালক (িহ: ও িন:)
১× েনাটাইিপ
১× অিফস সহায়ক

সং াপন িবভাগ
১× সিচব
১× েনাটাইিপ
১× অিফস সহায়ক

সং াপন শাখা
১× উপ-সিচব
১× সহ-সিচব
১× অিফস সহায়ক

িকউরেম সল
১× সহ-সিচব
১× উ মান সহকারী
১× অিফস সহকারী

নাম/বয়স সংেশাধন শাখা:
১× সকশন অিফসার
১×- উ মান সহকারী
আপীল এ আরিবে শন
১× উ মান সহকারী

শনারী শাখা
১× ার িকপার
১× অিফস সহায়ক

ি ও
১× সহ:

ায়ন শাখা
ায়ন কমকতা

সাধারণ শাখা
১× সকশন অিফসার
১× উ মান সহকারী
১× অভ থনাকারী
১× ইমাম
১× ফেটােমিশন অপা:
১× সাইে া াইল মিশন অপা:
১× বাতাবাহক
২× অিফস সহায়ক

র নােব ন শাখা
১× উপ-সহকারী েকৗ:
১× উ মান সহকারী
১× অিফস সহকারী
১× াফস ান
১× কয়ার টকার
১× ইেলকি িশয়ান
৫× াইভার
২× না ািরং মিশন অপা:
১× কােপ ার
৬× দােরায়ান/গাড
১× ক বাই ার
২× মািল
১× মাটরযান ি নার
৪× ঝা দার
হণ ও িবতরণ শাখা
১× অিফস সহকারী
১× বাতাবাহক
১× অিফস সহায়ক

িহসাব হণ ও দান শাখা
১× িহসাব র ণ কমকতা
২× িহসাব র ক
১× ক ািশয়ার
২× িহসাব সহকারী
১× অিফস সহকারী
১× ক াশ সরকার
১× অিফস সহায়ক
অিডট শাখা
১× অিডট অিফসার
২× অিডটর
২× িনয়র অিডটর
১× অিফস সহকারী
১× অিফস সহায়ক

িমক
০১।
০২।
০৩।
০৪।
০৫।
০৬।
০৭।
০৮।
০৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।

পেদর নাম অ েমািদত সং া
চয়ার ান
০১
সিচব
০১
পরী া িনয় ক
০১
কেলজ পিরদশক
০১
িব ালয় পিরদশক
০১
উপ-পিরচালক (িহ ও িন) ০১
উপ-সিচব
০১
উপ-কেলজ পিরদশক
০১
উপ-িব ালয় পিরদশক
০১
উপ-পরী া িনয় ক
০২
িহসাব র ণ অিফসার
০১
অিডট অিফসার
০১
িসিনয়র িসে ম এনািল
০১
িসে ম এনািল
০১
া ামার
০১
সহকারী সিচব
০২
সহকারী ায়ন কমকতা ০১

িব ালয় িবভাগ
১× িব ালয় পিরদশক
১× েনাটাইিপ
১× অিফস সহায়ক

একােডিমক শাখা
১× উপ-িব ালয় পিরদশক
১× সহ: িব ালয় পিরদশক
১× সকশন অিফসার
২× উ মান সহকারী
১× ক ািলও ািফ
১× ক াটালগার
১× পিরসং ান সহকারী
২× অিফস সহকারী
১× অিফস সহায়ক

কেলজ শাখা
১× উপ-কেলজ পিরদশক
১× সহকারী কেলজ পিরদশক
১× সকশন অিফসার
১× উ মান সহকারী
১× অিফস সহকারী
১× রকড সা াইয়ার
১- অিফস সহায়ক
িনব ন শাখা
১× সহ: িব ালয পিরদশক
১× সকশন অিফসার
২× উ মান সহকারী
২× অিফস সহকারী
১× রকড সা াইয়ার
১× অিফস সহায়ক

িবল শাখা
১× সহ: িহসাব র ণ কমকতা
১× উ মান সহকারী
১× অিফস সহকারী

িমক পেদর নাম
অ েমািদত সং া
১৮।
ীড়া অিফসার
০১
১৯।
এিস া মইনেটেন
০১
ইি জিনয়ার
২০।
সহকারী া ামার
০২
২১।
সহকারী পরী া িনয় ক
০৩
২২।
সহকারী কেলজ পিরদশক ০১
২৩।
সহকারী িব ালয় পিরদশক ০২
২৪।
সহকারী িহসাব র ণ কমকতা ০১
২৫।
২৬।
২৭।
২৮।
২৯
৩০।
৩১।
৩২।

উপ-সহকারী েকৗশলী
একা সিচব
সকশন অিফসার/িহসাব
র ক/অিডটর
েনা াফার
উ মান সহকারী
িনয়র অিডটর
িহসাব সহকারী
েনা টাইিপ

কেলজ িবভাগ
১× কেলজ পিরদশক
১× েনাটাইিপ
১× অিফস সহায়ক

০১
০১
১২
০১
১৫
০২
০২
০৫

িমক
৩৩।
৩৪।
৩৫।
৩৬।
৩৭।
৩৮।
৩৯।
৪০।
৪১।
৪২।
৪৩।
৪৪।
৪৫।
৪৬।
৪৭।
৪৮।
৪৯।

পেদর নাম অ েমািদত সং া
ক ািশয়ার
০১
ক ািল ািফ
০২
ারিকপার
০১
কয়ার টকার
০১
া টস ান
০১
ক াটালগার
০১
পিরস ান সহকারী
০১
অভ থনা সহকারী
০১
ইমাম
০১
অিফস সহকারী
১৭
ডাটা এি কে াল অপা; ০২
গাড়ীচালক
০৫
সনদ লখক
০৩
ইেলকি িশয়ান
০১
বাতা বাহক
০২
সাই া াইল মিশন অপা: ০১
ক াশ সরকার
০১

ীড়া শাখা
১× ীড়া অিফসার
১× অিফস সহকারী.

কি উটার শাখা
১× িসিনয়র িসে ম এনািল
১× িসে ম এনািল
১× া ামার
২× সহকারী া ামার
১× সহ: মইনেট া
ইি িনয়ার
২× ডাটা এি কে াল অপা:
১× কি উটার এেটনেড
১× অিফস সহায়ক

িমক
৫০।
৫১।
৫২।
৫৩
৫৪।
৫৫।
৫৬।
৫৭।
৫৮।
৫৯।
৬০।

পেদর নাম অ েমািদত সং া
রকড সা াইয়ার
০৩
না ািরং মিশন অপােরটর ০২
ফেটােমিশন অপােরটর
০১
কি উটার এেট
০১
কাপ ার
০১
ক বাই ার
০১
দােরায়ান/গাড/ নশ হরী ০৬
মািল
০২
মাটরযান ি নার
০১
ঝা দার
০৪
অিফস সহায়ক
২২

থম ণীর কমকতার মাট পদ
১৮
ি তীয় ণীর কমকতার মাট পদ
১৪
তীয় ণীর কমচারীর মাট পদ
৭৫
চ থ ণীর কমচারী মাট পদ
৪৮
সবেমাট অ েমািদত পদ সং া = ১৫৫

পরী া িবভাগ
১× পরী া িনয় ক
১× েনাটাইিপ
১× অিফস সহায়ক

মা িমক শাখা
১× উপ-পরী া িনয় ক
১× সহকারী পরী া িনয় ক
১× সকশন অিফসার
১× রকড সা াইয়ার
১× অিফস সহায়ক
রকড ও সনদ শাখা
১× উ মান সহকারী
১× ক ািল ািফ
১× অিফস সহকারী
৩× সনদ লখক
১× অিফস সহায়ক
পরী া সাম ী শাখা
১× উ মান সহকারী
২× অিফস সহকারী

উ মা িমক শাখা
১× উপ-পরী া িনয় ক
১× সহকারী পরী া িনয় ক
১× সকশন অিফসার
১× অিফস সহায়ক
গাপনীয় ও িনেয়াগ
২× সহকারী পরী া িনয় ক
১× সকশন অিফসার
১× উ মান সহকারী
১× অিফস সহকারী
১× অিফস সহায়ক.
িচ প রণ ও িবতরণ
১× উ মান সহকারী
১× অিফস সহকারী

অ েমািদত যানবাহন, ধান অিফস সর ামািদ এবং াপনা ও ভবনস হ
যানবাহন
১× জীপ
১× মাইে াবাস
১× কার
অিফস সর ামািদ
১× জনােরটর
৫× ফেটাকিপ মিশন
২× সাইে া াইল মিশন
২৪× টিলেফান সট
২× ফ া
৯× ওএমআর নার
৩× হভী িডউ লজার ি
৫৪× কি উটার
২৭× ইউিপএস
৩× লাইন ি ার
২৭× এয়ার কি শনার

ভবন ও াপনা
১× ১০ তলা অিফস ভবন
৩× ৫ তলা আবািসক ভবন
১× নেশড দাম
১× কার শড
১× িসিকউির গাড ম

ার

