
িবষয়িভি ক (ইংেরিজ) িশ েণর িব ািরত ত

িবষয়িভি ক (ইংেরিজ) িশ েণ মেনানীত িশ ণাথ গেণর িশ ণাথ েদর িব ািরত ত
াচঃ ২য়, তািরখঃ ০৮/০২/২০১৮ হেত ১৩/০২/২০১৮, ময়াদঃ ০৬ (ছয়) িদন। অথ বৎসরঃ ২০১৭-২০১৮।

ম নাম পদিব িব ালেয়র নাম
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 সয়দা রািবউন নাহার সহঃ িশঃ চেমক হাসপাতাল মেডল স ািব
১৩/০৬/১৯৯০
২৮/০৩/২০১৭

২৮/০৩/২০১৭
১২/০৬/২০৪৯

াতেকা র
চেমক হাসপাতাল মেডল স ািব

াক- াথিমক, ইনডাকশন, ইংেরিজ

০২ জনাব মানািলসা বিব সহঃ িশঃ চেমক হাসপাতাল মেডল স ািব
২০/১২/১৯৯০
২৮/০৩/২০১৭

২৮/০৩/২০১৭
১৯/১২/২০৪৯

াতেকা র
চেমক হাসপাতাল মেডল স ািব

ইনডাকশন, ইংেরিজ

০৩ জনাব দারদানা িসি কা সহঃ িশঃ রাদ র স ািব
২৯/০৫/১৯৭৫
১৫/০৬/১৯৯৯

৩১/০৮/২০০৪
২৮/০৫/২০৩৪

াতক (পাস)
শহীদ ডাঃ মক ল আহ দ স ািব

িস-ইন-এড, বাংলা, ইংেরিজ, গিণত (TOT), বাংলােদশ ও িব পিরচয়, াক- াথিমক,
বিসক-ইন-সািভস, ICT, TSN, ি িতব ী ঃিশঃ, মািকং ি ম

০৪ জনাব নাসিরন আ ার সহঃ িশঃ মাহা দীয়া স ািব
১২/০৬/১৯৬৩
০১/০২/১৯৮২

১৭/০৯/২০০৭
১১/০৮/২০২২

াতেকা র
টকবাজার পাল স ািব, চা গ ও

িস-ইন-এড, াক- াথিমক, বিসক-ইন-সািভস, মািকং ি ম, বাংলা (TOT), ইংেরিজ,
গিণত, বাংলােদশ ও িব পিরচয়,

০৫ জনাব সাহনী আফেরাজ সহঃ িশঃ মাহা দীয়া স ািব
০৭/০৫/১৯৬৬
১০/১০/১৯৮৭

২৬/০৬/২০১৪
০৬/০৫/২০২৫

াতক
হািমিদয়া আদশ স ািব, চা গ ও

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

০৬ জনাব আইিরন লতানা িলিল সহঃ িশঃ হামজারবাগ স ািব
১১/০৪/১৯৮৪
০৭/০৫/২০০৯

১৫/০৪/২০১৫
১০/০৪/২০৪৩

াতক (স ান)
শহীদপাড়া স ািব

িস-ইন-এড, বাংলা, ইংেরিজ, গিণত, িব ান, মািকং ি ম

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

২৩/০৯/২০১০
০৩/০৩/২০৪০

াতেকা র
হামজারবাগ স ািব িস-ইন-এড, ইংেরিজ, িব ান (TOT), শারীিরক িশ া (TOT), মািকং ি ম

০৮ জনাব ফারজানা আ তার সহঃ িশঃ জ, বটতলী স ািব
০৩/০৩/১৯৮৯
২৩/০৯/২০১০

০২/১০/২০১০
০২/০৩/২০৫০

এইচ,এস,িস
জ, বটতলী স ািব

িডিপএড, ইংেরিজ, গিণত, মািকং ি ম

০৯ জনাব তামিজদা জ র সহঃ িশঃ জ, বটতলী স ািব
০৫/০১/১৯৮২
২৪/০৬/২০০৩

০৫/০৪/২০১৬
০৪/০১/২০৪১

াতক
রাদ র স ািব, সীতা , চ াম

িস-ইন-এড, ইংেরিজ, গিণত, মািকং ি ম

১০ জনাব কিহ র আকতার সহঃ িশঃ শরশা  কেলানী স ািব
১৫/০২/১৯৮৫
২৩/০৯/২০১০

০১/১০/২০১৪
১৪/০২/২০৪৪

িডে ামা-ইন-ইি িনয়ািরং
শহীদ ডাঃ মক ল আহ দ স ািব িস-ইন-এড, মািকং ি ম, ইংেরিজ, গিণত, বাংলােদশ ও িব পিরচয়, চা  ও কা , ICT,

১১ জনাব সানিজদা চৗ রী সহঃ িশঃ শরশা কেলানী স ািব
০৬/০৩/১৯৯১
২৮/০৩/২০১৭

২৮/০৩/২০১৭
০৫/০৩/২০৫০

াতক (স ান)
শরশা কেলানী স ািব

াক- াথিমক, ইনডাকশন, ইংেরিজ

১৩ জনাব শাম র নাহার সহঃ িশঃ নািসরাবাদ কেলানী স ািব
৩০/১০/১৯৮৩
২৩/০৯/২০১০

২৭/০৩/২০১৩
২৯/১০/২০৪২

াতক (স ান)
ক, এস, আব ল হািকম স ািব, ডবল িরং

িস-ইন-এড, াক- াথিমক, ইংেরিজ, বাংলােদশ ও িব পিরচয়

১৩ জনাব শিম া আচা  সহঃ িশঃ ব নািসরাবাদ এ, জিলল স ািব
১৪/০৭/১৯৮৯
২৩/০৯/২০১০

৩০/০৬/২০১৪
১৩/০৭/২০৫

এইচ,এস,িস
ওয়াপদা কেলািন স ািব, চা গ ও

িস-ইন-এড, মািকং ি ম, ইিসএল, ইংেরিজ, বাংলােদশ ও িব পিরচয়,



িবষয়িভি ক (ইংেরিজ) িশ েণর িব ািরত ত

িবষয়িভি ক (ইংেরিজ) িশ েণ মেনানীত িশ ণাথ গেণর িশ ণাথ েদর িব ািরত ত
াচঃ ২য়, তািরখঃ ০৮/০২/২০১৮ হেত ১৩/০২/২০১৮, ময়াদঃ ০৬ (ছয়) িদন। অথ বৎসরঃ ২০১৭-২০১৮।

ম নাম পদিব িব ালেয়র নাম
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 শামীমা আ ার িবথী সহঃ িশঃ ব নািসরাবাদ এ, জিলল স ািব
১১/০৪/১৯৯৪
২৬/১১/২০১৩

৩০/১২/২০১২
১৪/০৮/২০৪৭

এইচ,এস,িস
ব নািসরাবাদ এ, জিলল স ািব

াক- াথিমক, মািকং ি ম, ইংেরিজ, গিণত, বাংলােদশ ও িব পিরচয়, চা  ও কা কলা
(TOT), শারীিরক িশ া,

১৫ জনাব িম আ ার সহঃ িশঃ শহীদপাড়া স ািব
০৫/০১/১৯৮৮
১১/০৪/২০১৭

১১/০৪/২০১৭
০৪/০১/২০৪৭

াতক (পাস)
শহীদপাড়া স ািব

াক- াথিমক, ইনডাকশন, ইংেরিজ

১৬ জনাব স া বগম সহঃ িশঃ এয়ার আলী হাট স ািব
০১/০৭/১৯৭৮
০৫/০৬/২০০৩

১৭/০৩/২০০৪
৩০/০৬/২০৩৭

াতেকা র
এয়ার আলী হাট স ািব

িব,এড, বাংলা, ইংেরিজ, বিসক-ইন-সািভস, মািকং ি ম

১৭ জনাব রা মত উ াহ সহঃ িশঃ শা হািবব উ াহ স ািব
০১/০৩/১৯৮৫
২৭/১১/২০১৩

২৭/১১/২০১৩
২৯/০২/২০৪৪

াতেকা র
শা হািবব উ াহ স ািব

াক- াথিমক, এস,এন, মািকং ি ম, কাব- াউট, ইংেরিজ, বাংলােদশ ও িব পিরচয়,
শারীিরক িশ া

১৮ জনাব মা দ শরীফ সহঃ িশঃ চািলতাতলী স ািব
১০/০২/১৯৮০
২৩/০৯/২০১০

২৩/০৯/২০১০
০৯/০২/২০৩৯

াতক (পাস)
চািলতাতলী স ািব

িডিপএড, গিণত, ইংেরিজ, কাব-িলডার বিসক কাস, চা  ও কা কলা (TOT), মািকং
ি ম

১৯ জনাব িদ য়ারা বগম সহঃ িশঃ হাজীপাড়া স ািব
১২/০১/১৯৭৯
২৪/০৭/২০০২

০৬/০৪/২০১৫
১১/০১/২০৩৮

াতক
প চলাইশ আদশ স ািব

িস-ইন-এড, িব,এড, ইংেরিজ, বাংলােদশ ও িব পিরচয়, মািকং ি ম, া  িবষয়ক
িশ ণ

২০ জনাব জা া ল নাঈম সহঃ িশঃ হাজীপাড়া স ািব
১৫/১১/১৯৯০
৩১/১০/২০১৭

৩১/১০/২০১৭
১৪/১১/২০৪৯

াতেকা র
হাজীপাড়া স ািব

ইংেরিজ,

২১ জনাব িশউলী চৗ রী সহঃ িশঃ
ফেতয়াবাদ ক, আই, সাসাই
স ািব

০৫/০৫/১৯৮২
২৮/০৩/২০১৭

২৮/০৩/২০১৭
০৪/০৫/২০৪১

াতক (পাস)
ফেতয়াবাদ ক, আই, সাসাই  স ািব

াক- াথিমক, ইনডাকশন, ইংেরিজ

২২
জনাব মাসা ৎ সিলনা
আকতার িমিল

সহঃ িশঃ মাহা দনগর স ািব
০১/১০/১৯৮৪
০৪/১১/২০০৭

০৪/১১/২০০৭
৩০/০৯/২০৪৩

াতেকা র
মাহা দনগর স ািব

িস-ইন-এড, বাংলা, ইংেরিজ, িব ান, বিসক-ইন-সািভস, এস,এম, , মাকার, িলডারিশপ,
চািহদািভি ক সাব- া ার, একােডিমক পারিভশন, TSN, ICT

২৩ জনাব তােহরা িছি কা সহঃ িশঃ নািজরপাড়া স ািব
১০/০১/১৯৭৯
০৯/০৪/২০০১

২৮/০৮/২০০৭
০৯/০১/২০৩৮

াতেকা র
হাজীপাড়া স ািব, প চলাইশ

িস-ইন-এড, ইংেরিজ, গিণত, বাংলােদশ ও িব পিরচয়, মািকং ি ম, ইিতবাচক ংখলা,

২৪ জনাব সিলনা আ ার সহঃ িশঃ শহীদ ডাঃ মক ল আহ দ স ািব
০৩/০৩/১৯৭৯
২৩/০৯/২০১০

১৩/০৩/২০১৩
০২/০৩/২০৩৮

াতেকা র
হাজীপাড়া স ািব, প চলাইশ

িস-ইন-এড, াক- াথিমক, মািকং ি ম, ইংেরিজ, গিণত,

২৫ জনাব জা া ল ফরেদৗস সহঃ িশঃ দি ণ পাহাড়তলী স ািব
১৮/০১/১৯৮১
২৮/০৩/২০১৭

২৮/০৩/২০১৭
১৭/০১/২০৪০

াতক (পাস)
দি ণ পাহাড়তলী স ািব

াক- াথিমক, ইনডাকশন, ইংেরিজ


