াক- াথিমক িশ া িবষয়ক িশ েণ মেনানীত িশ ণাথ গেণর িব ািরত ত

াচঃ ১ম, তািরখঃ ০১/০৬/২০১৭ হেত ১৫/০৬/২০১৭, ময়াদঃ ১৫ (পেনর) ি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 মানা আফাজ

সহঃ িশঃ

দঃ পাহাড়তলী আি য়া স ািব

০১৮৪৩৭০১২৮৬

১২/১২/১৯৮২
৩০/০৬/২০১৬

৩০/০৬/২০১৬
১১/১২/২০৪১

এইচ,এস,িস
দঃ পাহাড়তলী আি য়া স ািব

মািকং ি ম, াক- াথিমক, ICT

০২

জনাব ছােদক মাহ দ

সহঃ িশঃ

দি ণ পাহাড়তলী রাধা

০১৮১৯৩৫৪৪৯২

২১/০৬/১৯৮১
০৫/১১/২০১২

০৫/১১/২০১২
২০/০৬/২০৪০

াতক
দি ণ পাহাড়তলী রাধা

বাংলা, ইংেরিজ, গিণত, শারীিরক িশ া, TSN, মািকং ি ম, াক- াথিমক,
ICT

০৩

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, াক- াথিমক, TSN

০৪

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

মািকং ি ম, ইংেরিজ, TSN, াক- াথিমক

১৫/০৫/২০০২
৩১/১০/২০৩৯

াতক
প চলাইশ আদশ স ািব

িস-ইন-এড, বিসক-ইন-সািভস, বাংলা, ইংেরিজ, গিণত, বাংলােদশ ও
িব পিরচয়, িব ান, মাকার, অ জম, TSN, াক- াথিমক, িডিপএড
ওিরেয় শন, ICT
ইংেরিজ, মািকং ি ম, াক- াথিমক, ICT

স ািব

স ািব

০৫

জনাব আিশষ দাশ

সহঃ িশঃ

প চলাইশ আদশ স ািব

০১৮৭৪২৩৭৭৫৫

০১/১১/১৯৮০
১৫/০৫/২০০২

০৬

জনাব

সহঃ িশঃ

বা ছড়া স ািব

০১৭১১৩৭২৩৬৮

২০/০৮/১৯৮০
২৯/০৬/২০১৬

২৯/০৬/২০১৬
১৯/০৮/২০৩৯

াতেকা র
বা ছড়া স ািব

০৭

জনাব রমা আকতার মাইয়া

সহঃ িশঃ

ওয়ােজদীয়া স ািব

০১৬১৩১৭২০১১

২০/০৩/১৯৯৩
২৮/০৩/২০১৭

২৮/০৩/২০১৭
১৯/০৩/২০৫২

াতক (স ান)
ওয়ােজদীয়া স ািব

াক- াথিমক

০৮

জনাব আসমাউল হাসনা

সহঃ িশঃ

এয়ার আলী হাট স ািব

০১৮৩২৬৬১৫৬৬

০১/০১/১৯৯২
২৮/০৩/২০১৭

২৮/০৩/২০১৭
৩১/১২/২০৫০

াতক (স ান)
এয়ার আলী হাট স ািব

াক- াথিমক

০৯

জনাব সয়দা রািবউন নাহার

সহঃ িশঃ

চেমক হাসপাতাল মেডল স ািব

০১৮১৮৮৬০৬৭১

১৩/০৬/১৯৯০
২৮/০৩/২০১৭

২৮/০৩/২০১৭
১২/০৬/২০৪৯

াতক (স ান)
চেমক হাসপাতাল মেডল স ািব

াক- াথিমক

১০

জনাব জা া ল ফরেদৗস

সহঃ িশঃ

দি ণ পাহাড়তলী স ািব

০১৮১৩৮৭৯৭৩৩

১৮/০১/১৯৮৪
২৮/০৩/২০১৭

২৮/০৩/২০১৭
১৭/০১/২০৪৩

াতক (পাস)
দি ণ পাহাড়তলী স ািব

াক- াথিমক

১১

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), মািকং
ি ম, TSN, াক- াথিমক,

১২

জনাব পারভীন আকতার

সহঃ িশঃ

নািজরপাড়া স ািব

০১৭১৯০০৬১৮৩

১০/১০/১৯৮২
১৩/০৭/২০০৬

৩০/০৩/২০১৭
০৯/১০/২০৪১

াতেকা র
নািজরপাড়া স ািব

িস-ইন-এড, িডিপএড (শটেকাস), বিসক-ইন-সািভস, ইংেরিজ, গিণত, িব ান,
মািকং ি ম, াক- াথিমক

১৩

জনাব িম আ ার

সহঃ িশঃ

শহীদপাড়া স ািব

০১৮৭৪০১৫৪৬৪

০৫/০১/১৯৮৮
১১/০৪/২০১৭

১১/০৪/২০১৭
০৪/০১/২০৪৭

াতক (পাস)
শহীদপাড়া স ািব

ারা দাশ

াক- াথিমক িশ া িবষয়ক িশ েণ অংশ হণকারী িশ ণাথ েদর িব ািরত ত

াক- াথিমক

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

১৪

জনাব সানিজদা চৗ রী

সহঃ িশঃ

শরশা কেলানী স ািব

০১৮২৮৮৭৬১৫০

০৬/০৩/১৯৯১
২৮/০৩/২০১৭

২৮/০৩/২০১৭
০৫/০৩/২০৫০

াতক (স ান)
শরশা কেলানী স ািব

১৫

জনাব িশউলী চৗ রী

সহঃ িশঃ

ফেতয়াবাদ ক, আই, সাসাই স ািব

০১৮১৩১৬৬৪৬০

০৫/০৫/১৯৮২
২৮/০৩/২০১৭

২৮/০৩/২০১৭
০৪/০৫/২০৪১

ফেতয়াবাদ ক, আই, সাসাই স ািব

১৬

জনাব মাঃ ছােলহ আহেমদ

সহঃ িশঃ

বন-গেবষণাগার স ািব

০১৭১৪৭০০৬০৬

১৫/০৮/১৯৭১
১৩/০৪/১৯৯৫

১৩/০৪/১৯৯৫
১৪/০৮/২০৩০

াতেকা র
বন-গেবষণাগার স ািব

১৭

জনাব আফেরাজা বগম

সহঃ িশঃ

০১৭৮৮৩৭০৩০১

০১/০১/১৯৮৫
২৯/০৩/২০১৭

২৯/০৩/২০১৭
৩১/১২/২০৪৩

১৮

জনাব ইসরাত শারিমন

সহঃ িশঃ

চািলতাতলী স ািব

০১৯৭৭৬১৬০৬৬

০৫/০১/১৯৯০
২৯/০৩/২০১৭

২৯/০৩/২০১৭
০৪/০১/২০৪৯

১৯

জনাব ডজী দ

সহঃ িশঃ

নািসরাবাদ কেলানী স ািব

০১৮১৫৬৭১৭৬৫

০৫/১২/১৯৭৯
২৫/০৪/২০০৬

১১/০১/২০১০
০৪/১২/২০৩৮

২০

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

িডিপএড, ইংেরিজ, ইনডাকশন, মািকং ি ম, াক- াথিমক, TSN

২১

জনাব জা া ল ফরেদৗস

সহঃ িশঃ

পি ম শহীদনগর িমর আহ দ
স ািব

০১৮১৫৫১৪৮৯২

১৫/০৮/১৯৮৮
৩০/১২/২০১২

৩০/১২/২০১২
১৪/০৮/২০৪৭

এইচ,এস,িস
পঃ শহীদনগর িমর আহ দ স ািব

ইংেরিজ, গিণত, বাংলােদশ ও িব পিরচয়, মািকং ি ম, াক- াথিমক, চা ও
কা কলা

২২

জনাব িবউ আইচ

সহঃ িশঃ

০১৮২০২৩৭৪৪৩

১০/০৬/১৯৮২
২৭/১১/১৯৯৮

২৭/১১/১৯৯৮
০৯/০৬/২০৪১

এইচ,এস,িস
চয়ন িব াপীঠ স ািব

ইংেরিজ, গিণত, বাংলােদশ ও িব পিরচয়, মািকং ি ম, াক- াথিমক,

২৩

জনাব হােফজা আফিরন

সহঃ িশঃ

হামজারবাগ স ািব

০১৮১৯৩৩০০৯১

১৫/১২/১৯৮৬
০৩/০৪/২০১৭

০৩/০৪/২০১৭
১৪/১২/২০৪৫

াতেকা র
হামজারবাগ স ািব

িব,এড, াক- াথিমক

২৪

জনাব মাহা দ শাহাব উ ীন

সহঃ িশঃ

জালািলয়া ফিকর তািকয়া স ািব

০১৮১৯৯৩১৭৭২

০৫/১০/১৯৮৬
০৫/০৪/২০১৭

০৫/০৪/২০১৭
০৪/১০/২০৪৫

াতেকা র
জালািলয়া ফিকর তািকয়া স ািব

াক- াথিমক

২৫

জনাব িশ দ

সহঃ িশঃ

মাহা দীয়া স ািব

০১৭৫৭৪৫৪৬৪৯

১৫/১১/১৯৮৪
১১/০৪/২০১৭

১১/০৪/২০১৭
১৪/১১/২০৪৩

াতেকা র
মাহা দীয়া স ািব

াক- াথিমক

ব নািসরাবাদ এ, জিলল স ািব

চয়ন িব াপীঠ স ািব

াক- াথিমক িশ া িবষয়ক িশ েণ অংশ হণকারী িশ ণাথ েদর িব ািরত ত

াতক (পাস)

াতেকা র
ব নািসরাবাদ এ, জিলল স ািব
াতেকা র
চািলতাতলী স ািব
াতেকা র
ব নািসরাবাদ এ, জিলল স ািব

াক- াথিমক
াক- াথিমক
িবএড, ইংেরিজ, বাংলােদশ ও িব পিরচয়, িলডারিশপ, চািহদািভি ক সাবা ার, TSN, মািকং ি ম, াক- াথিমক
াক- াথিমক
াক- াথিমক
িব-এড, বাংলা, বাংলােদশ ও িব পিরচয়, মািকং ি ম, াক- াথিমক, TSN,

