
Teachers Support Network through Lesson Study (TSN) িশ েণর িব ািরত ত

Teachers Support Network through Lesson Study (TSN) িবষয়ক িশ েণ িশ ণাথ েদর িব ািরত ত
াচঃ ১ম, তািরখঃ ০৬/০৪/২০১৭ হেত ০৮/০৪/২০১৭, ময়াদঃ ০৩ (িতন) িদন। অথ বৎসরঃ ২০১৬-২০১৭।

ম নাম পদিব িব ালেয়র নাম মাবাইল
জ  তািরখ ও
১ম যাগদান

বতমান কম েল
যাগদান ও িপআরএল

সবেশষ িশ াগত যা তা
ও ববত  কম ল

উে খেযা িশ ণ স হ

০১ জনাব নভী রানী চৗ রী সহঃ িশঃ চেমক হাসপাতাল মেডল স ািব ০১৮১৮৮৪৯১৮২
৩০/০৫/১৯৬৬
৩০/০৫/১৯৮৪

১১/০৮/২০১৪
০২/০৫/২০২৫

এইচ,এস,িস
দি ণ পাহাড়তলী স ািব

িস-ইন-এড, বিসক-ইন-সািভস, ক াির লাম িডিসিমেনশান কাস, িলডারশীপ,
ইংেরিজ, বাংলােদশ ও িব পিরচয়, মািকং ি ম, TSN

০২ জনাব িশখা রানী দাস সহঃ িশঃ রাদ র স ািব ০১৭১৫৬০৬৪৭৫
০১/০৬/১৯৬৯
২৮/০৫/১৯৯০

০৫/০৬/২০০৩
৩১/০৫/২০২৮

াতক (পাস)
এয়ার আলী হাট স ািব

িস-ইন-এড, ইংেরিজ, গিণত, বাংলােদশ ও িব পিরচয়, িব ান (TOT),
ইিতবাচক ংখলা, বিসক-ইন-সািভস, মািকং ি ম, TSN

০৩ জনাব তাহিমনা আ ার সহঃ িশঃ মাহা দীয়া স ািব ০১৮২৪৯৩৯৫৯৮
০১/১০/১৯৭৭
০৭/০১/২০০৮

১৪/০৮/২০১৪
৩০/০৯/২০৩৬

াতক (পাস)
জ, বটতলী স ািব িব-এড, বাংলা (TOT), ইংেরিজ, চা  ও কা কলা, মািকং ি ম, TSN

০৪ জনাব িরিজয়া বগম ঃিশঃ নািজরপাড়া স ািব ০১৮৩৭৯২৯৬৭৮
৩১/১২/১৯৬২
১০/০২/১৯৮২

১৫/০৪/২০১৩
৩০/১২/২০২১

এইচ,এস,িস
ওমরগিণ স ািব

িস-ইন-এড, বাংলা (TOT), বাংলােদশ ও িব পিরচয়, একী ত িশ া, বিসক-
ইন-সািভস, SMC, SMT, Leadership, Academic Supervision,
TSN, Autism, মািকং ি ম, চািহদািভি ক সাব- া ার, িশ া ম িব রণ

০৫ জনাব মাঃ বলাল হােসন সহঃ িশঃ হামজারবাগ স ািব ০১৮১৭৭৭২৫০১
০৪/০৩/১৯৮১
২৩/০৯/২০১০

২৩/০৯/২০১০
০৩/০৩/২০৪০

াতেকা র
হামজারবাগ স ািব

িস-ইন-এড, ইংেরিজ, গিণত, বাংলােদশ ও িব পিরচয়, িব ান (TOT),
বিসক-ইন-সািভস, শারীিরক িশ া (TOT), মািকং ি ম, TSN

০৬ জনাব আিত র রহমান সহঃ িশঃ জ, বটতলী স ািব ০১৮২৯৯০৬০৭৭
১০/১০/১৯৭৯
০৩/০৫/২০০৯

০৩/০৪/২০১৬
০৯/১০/২০৩৮

াতক, শরইতলা স ািব, ধলঘাটা,
মেহশখালী, ক বাজার িব-এড, িস-ইন-এড, আইিস , TSN

০৭ জনাব শিলনা বগম সহঃ িশঃ শরশা কেলানী স ািব ০১৮১৫৯৫০৬৪৬
২৫/০১/১৯৬৫
১৫/০২/১৯৮৩

০২/০৯/১৯৮৯
২৪/০১/২০২৪

এইচ,এস,িস
হামজারবাগ স ািব

িস-ইন-এড, বাংলা (TOT), বাংলােদশ ও িব পিরচয়, িব ান, বিসক-ইন-
সািভস, ক াির লাম িডিসিমেনশান কাস, ি ম া, মািকং ি ম, TSN

০৮ জনাব তছিলমা বগম সহঃ িশঃ ব নািসরাবাদ এ, জিলল স ািব ০১৮১৩৩৬৭২০২
০১/১১/১৯৭৩
১৫/০৫/২০০২

০৪/০৪/২০১৫
৩১/১০/২০৩২

াতক
প চলাইশ আদশ স ািব

িস-ইন-এড, বাংলা, ইংেরিজ, গিণত, বাংলােদশ ও িব পিরচয়, চািহদািভি ক
সাব- া ার, মািকং ি ম, TSN

০৯ জনাব রািজয়া বগম সহঃ িশঃ শহীদ ডাঃ মক ল আহ দ স ািব ০১৮১৩৩২৮০৮৫
৩১/০৭/১৯৬৮
১১/০১/১১৯৪

০৩/০৭/১৯৯৭
৩০/০৭/২০২৭

াতক
শহীদ ডাঃ মক ল আহ দ স ািব

িস-ইন-এড, ইংেরিজ, গিণত, বাংলােদশ ও িব পিরচয় (TOT), িব ান, াক-
াথিমক, মািকং ি ম, TSN

১০ জনাব চৗ রী আমা ল হািফজ সহঃ িশঃ নািসরাবাদ কেলানী স ািব ০১৭৪৮৫২৫০৪২
৩০/০৬/১৯৭৩
১০/০৬/১৯৯৯

০১/০৪/২০১৭
২৯/০৬/২০৩২

াতেকা র
ব নািসরাবাদ এ, জিলল স ািব

িস-ইন-এড, গিণত, ইংেরিজ (TOT), িব ান, াক- াথিমক, আইিস , বিসক-
ইন-সািভস, মািকং ি ম, TSN

১১ জনাব এস,এম, আফিরন আমান সহঃ িশঃ ওমরগিণ স ািব ০১৮৮৩৮৫৩৫৪৩
০৬/১২/১৯৮৮
১৯/০১/২০১৬

১৯/০১/২০১৬
০৫/১২/২০৪৭

াতেকা র
ওমরগিণ স ািব ইংেরিজ, াক- াথিমক, TSN

১২ জনাব হা দ ফারকান সহঃ িশঃ ব লগ ও স ািব ০১৮১৫৯৪৪৮১৫
০২/১০/১৯৮৯
১৮/০১/২০১৬

১৮/০১/২০১৬
০১/১০/২০৪৮

াতেকা র
ব লগ ও স ািব ইংেরিজ, াক- াথিমক, মািকং ি ম, আইিস , TSN

১৩ জনাব মাহা দ কামাল উ ীন সহঃ িশঃ শহীদপাড়া স ািব ০১৮১৮৭৬৩৭৬২
২০/০১/১৯৭৪
০৩/০৬/২০০৩

১৮/০৫/২০০৯
১৯/০১/২০৩৩

কািমল (িফকা )
জালািলয়া স ািব, ব র

িস-ইন-এড, বাংলা, ইংেরিজ, বাংলােদশ ও িব পিরচয়, িব ান, বিসক-ইন-
সািভস, মািকং ি ম, TSN

১৪ জনাব িশ ল পাল সহঃ িশঃ এয়ার আলী হাট স ািব ০১৮১১৮৫৭১৬০
০৮/০১/১৯৮০
২৩/০৯/২০১০

২৩/০৯/২০১০
০৭/০১/২০৩৯

াতেকা র
এয়ার আলী হাট স ািব িডিপএড, ইংেরিজ, গিণত, মািকং ি ম, TSN

১৫ জনাব শারিমন শতারী সহঃ িশঃ শা হািবব উ া স ািব ০১৮১৯৭২১১৮১
০১/০৯/১৯৮৪
০৬/০৯/২০১১

০৬/০৯/২০১১
৩১/০৮/২০৪৩

াতেকা র
শা হািবব উ াহ স ািব ইংেরিজ, ইনডাকশন, মািকং ি ম, TSN



Teachers Support Network through Lesson Study (TSN) িশ েণর িব ািরত ত

ম নাম পদিব িব ালেয়র নাম মাবাইল
জ  তািরখ ও
১ম যাগদান

বতমান কম েল
যাগদান ও িপআরএল

সবেশষ িশ াগত যা তা
ও ববত  কম ল

উে খেযা িশ ণ স হ

১৬ জনাব জািহদা নাসিরন সহঃ িশঃ
আিমর আলী ইছমাইল ইয়ািছন
স ািব

০১৬৭৪০০১৫৩৬
৩০/১১/১৯৭৯
০৩/০৬/২০০৩

১৯/০৬/২০১৪
২৯/১১/২০৩৮

াতেকা র
িনি াপাড়া স ািব, ব র

িস-ইন-এড, বিসক-ইন-সািভস, ইংেরিজ, গিণত, িব ান, আইিস , মাকার,
TSN

১৭ জনাব মাহা দ আ  িছি ক সহঃ িশঃ ওয়ােজদীয়া স ািব ০১৮১৪৩২৩৪৬২
১৫/০৩/১৯৭৬
২০/০৪/২০০৬

২০/০৪/২০০৬
১৪/০৩/২০৩৫

াতেকা র
ওয়ােজদীয়া স ািব

িব,এড, এম,এড, বিসক-ইন-সািভস, ইংেরিজ, িব ান, শারীিরক িশ া, মাকার,
TSN

১৮ জনাব এমতা ল হক চৗ রী সহঃ িশঃ চািলতাতলী স ািব ০১৮১৩৮৯২৯৮৭
২৮/০২/১৯৭৪
০৫/০৬/২০০৩

০৫/০৬/২০০৩
২৭/০২/২০৩৩

াতক
শা হািবব উ া স ািব িস-ইন-এড, বাংলা, ইংেরিজ, গিণত, বাংলােদশ ও িব পিরচয়, SMC, TSN

১৯ জনাব ের সােজদা আ ার সহঃ িশঃ হাজীপাড়া স ািব ০১৭১২১৮৮৬৪৮
১৬/০৮/১৯৮২
০৩/০৯/২০১২

১৩/০৩/২০১৩
১৫/০৮/২০৪১

াতেকা র
কা না পালপাড়া স ািব, সাতকািনয়া

বাংলা, গিণত, বাংলােদশ ও িব পিরচয়, মািকং ি ম, TSN

২০ জনাব মা দা আ ার সহঃ িশঃ দি ণ পাহাড়তলী স ািব ০১৯৫৬১৭৩০৭৯
১৮/১০/১৯৮৭
২৬/১১/২০১৪

২৭/১১/২০১৪
১৭/১০/২০৪৬

াতেকা র
দি ণ পাহাড়তলী স ািব াক- াথিমক, মাকার, TSN

২১ জনাব ল ল দ  সহঃ িশঃ বা ছড়া স ািব ০১৮৩৭৩১২৬৭৯
০৪/০৭/১৯৬১
১৩/১২/১৯৮৭

১৩/১২/১৯৮৭
০৩/০৭/২০২০

এস,এস,িস
বা ছড়া স ািব

িস-ইন-এড, বাংলা, ইংেরিজ, গিণত, বাংলােদশ ও িব পিরচয়, িব ান,
ক াির লাম িডিসিমেনশান কাস, মািকং ি ম, TSN

২২ জনাব িনগার লতানা চৗ রী সহঃ িশঃ প চলাইশ আদশ স ািব ০১৭১৬৪২৯৭৫৩
১১/০৩/১৯৮২
৩০/০৬/২০১৬

৩০/০৬/২০১৬
১০/০৩/২০৪১

াতেকা র
প চলাইশ আদশ স ািব ইংেরিজ, মািকং ি ম, TSN

২৩ জনাব এ, , এম, তা ল ইসলাম সহঃ িশঃ মাহা দনগর স ািব ০১৮১২৩৬১১০৫
১০/০৮/১৯৬৩
১৮/০১/১৯৮২

১৮/০১/১৯৮২
০৯/০৮/২০২২

এইচ,এস,িস
মাহা দনগর স ািব

িস-ইন-এড, াক- াথিমক, ইংেরিজ, গিণত, বাংলােদশ ও িব পিরচয়, িব ান,
SMC, বিসক-ইন-সািভস, চা  ও কা কলা, কাব- াউট, মািকং ি ম, TSN

২৪ জনাব নাজমা আ ার সহঃ িশঃ আলহা  এম, নােজর স ািব ০১৭১৯৭২২২৪৯
০২/০৮/১৯৭৭
০৯/০৫/১৯৯৩

০৯/০৫/১৯৯৩
০১/০৮/২০৩৬

এইচ,এস,িস
আলহা  এম, নােজর স ািব িস-ইন-এড, বাংলা, ইংেরিজ, বাংলােদশ ও িব পিরচয়, মািকং ি ম, TSN

২৫ জনাব কাজী িনগার লতানা সহঃ িশঃ
পি ম শহীদনগর মীর আহমদ
স ািব

০১৮২৪৯৭৬৯৬৮
০১/০৭/১৯৮৬
৩০/০৬/২০১৬

৩০/০৬/২০১৬
৩০/০৬/২০৪৫

াতেকা র
পি ম শহীদনগর মীর আহমদ স ািব

ইংেরিজ, মািকং ি ম, TSN

২৬ জনাব কািহ র আ ার সহঃ িশঃ তয়িবয়া স ািব ০১৮২১৫৪২৩৮৬
১০/১২/১৯৮৪
২২/০৮/২০১৬

২২/০৮/২০১৬
০৯/১২/২০৪৩

াতক (পাস)
তয়িবয়া স ািব ইংেরিজ, মািকং ি ম, TSN

২৭ জনাব ৎ ন নাহার লতা সহঃ িশঃ চয়ন িব াপীঠ স ািব ০১৮১২৬৮০৮৭৮
০৫/১২/১৯৭৯
২৭/১১/১৯৯৮

২৭/১১/১৯৯৮
০৪/১২/২০৩৮

এইচ,এস,িস
চয়ন িব াপীঠ স ািব ইংেরিজ, াক- াথিমক, মািকং ি ম, TSN

২৮ জনাব মেনায়ারা বগম সহঃ িশঃ আহমদ িময়া স ািব ০১৯২১৭৪৭৪৪১
৩১/১২/১৯৬১
০২/০৫/১৯৯৫

০২/০৫/১৯৯৫
৩০/১২/২০২০

াতক (পাস)
আহমদ িময়া স ািব ইংেরিজ, গিণত, বাংলােদশ ও িব পিরচয়, মািকং ি ম, TSN

২৯ জনাব িবনা শাহীন সহঃ িশঃ বন-গেবষণাগার স ািব ০১৭৫১৮৯৬৭২৭
১২/০৮/১৯৬৭
০৩/০৪/১৯৯৫

০৩/০৪/১৯৯৫
১১/০৮/২০২৬

াতক (পাস)
বন-গেবষণাগার স ািব িব,এড, বাংলা, ইংেরিজ, াক- াথিমক, মািকং ি ম, TSN

৩০ জনাব িম িব াস সহঃ িশঃ পি ম খাগিড়য়াছড়া স ািব ০১৮১৬৯০৯৭৪০
০৫/০১/১৯৮২
২৯/০৬/২০১৬

২৯/০৬/২০১৬
০৪/০১/২০৪১

াতেকা র
পি ম খাগিড়য়াছড়া স ািব ইংেরিজ, মািকং ি ম, TSN


