
িবষয়িভি ক (ইংেরিজ) িশ েণর িব ািরত ত

িবষয়িভি ক (ইংেরিজ) িশ েণ মেনানীত িশ ণাথ গেণর িশ ণাথ েদর িব ািরত ত
াচঃ ১ম, তািরখঃ 02/02/২০১8 হেত 07/02/২০১8, ময়াদঃ ০৬ (ছয়) িদন। অথ বৎসরঃ ২০১7-২০১8।

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 সািমনা আকতার চৗ রী সহঃ িশঃ শহীদ ডাঃ মক ল আহ দ স ািব
২০/০৯/১৯৮১
১২/০২/২০১৭

১২/০২/২০১৭
১৯/০৯/২০৪০

াতেকা র
শহীদ ডাঃ মক ল আহ দ স ািব

ইনডাকশন, ইংেরিজ

০২ জনাব ডজী দ সহঃ িশঃ নািসরাবাদ কেলানী স ািব
০৫/১২/১৯৭৯
২৫/০৪/২০০৬

১১/০১/২০১০
০৪/১২/২০৩৮

াতেকা র
ব নািসরাবাদ এ, জিলল স ািব

িব-এড,  বাংলা, ইংেরিজ, বাংলােদশ ও িব পিরচয়, মািকং ি ম, াক-
াথিমক, TSN,

০৩ জনাব িমশকা ল জা াত সহঃ িশঃ ব লগ ও স ািব
১৫/১২/১৯৮৭
২৩/০৯/২০১০

০৪/০৩/২০১৩
াতেকা র
ব লগ ও স ািব

িডিপএড, ইংিলশ ইন একশন, গিণত, ইংেরিজ

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

০৩/০৪/২০১৬
০৯/১০/২০৩৮

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

০৫ জনাব রীনা আ ার সহঃ িশঃ জ, বটতলী স ািব
৩০/১১/১৯৮৩
০৪/০৫/২০০৯

০৬/০৪/২০১৬
২৯/১১/২০৪২

াতেকা র, পা ারপাড় আসমা খা ন স ািব,
ডবল িরং, চ াম

িস-ইন-এড, িডিপএড, ইিসএল, বাংলা, ইংেরিজ, মািকং ি ম

০৬ জনাব আফেরাজা লতানা সহঃ িশঃ শরশা কেলানী স ািব
৩১/১২/১৯৮১
০১/১২/২০১৩

০১/১২/২০১৩
৩১/১২/২০৪০

াতেকা র
শরশা কেলানী স ািব

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

০৭ জনাব নীপা দাশ সহঃ িশঃ ওমরগিণ স ািব
১৫/১২/১৯৮২
০৬/০৯/২০১১

৩০/০৬/২০১৪
১৪/১২/২০৪

াতেকা র
মাহা দীয়া স ািব িডিপএড (শট কাস), বাংলা, ইংেরিজ, ইনডাকশন, মািকং ি ম, ICT

০৮ জনাব শাহনাজ বগম সহঃ িশঃ হামজারবাগ স ািব
১০/০৬/১৯৭৬
০৮/০৪/২০০১

১৮/০৫/২০০৫
০৯/০৬/২০৩৫

াতক
হাজীপাড়া স ািব

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

০৯ জনাব হােফজা আফিরন সহঃ িশঃ হামজারবাগ স ািব
১৫/১২/১৯৮৬
০৩/০৪/২০১৭

০৩/০৪/২০১৭
১৪/১২/২০৪৫

াতেকা র
হামজারবাগ স ািব

িব,এড, াক- াথিমক, ইনডাকশন, ইংেরিজ

১০ জনাব নাজ ন নাহার সহঃ িশঃ ব নািসরাবাদ এ, জিলল স ািব
২১/০২/১৯৮৬
২৯/০৩/২০১৭

২৯/০৩/২০১৭
২০/০২/২০৪৫

াতেকা র
ব নািসরাবাদ এ, জিলল স ািব

িব,এড, ইনডাকশন, ইংেরিজ

১১ জনাব আফেরাজা বগম সহঃ িশঃ ব নািসরাবাদ এ, জিলল স ািব
০১/০১/১৯৮৫
২৯/০৩/২০১৭

২৯/০৩/২০১৭
৩১/১২/২০৪৩

াতেকা র
ব নািসরাবাদ এ, জিলল স ািব

াক- াথিমক, ইংেরিজ

১২ জনাব শাহীনা আ ার সহঃ িশঃ চেমক হাসপাতাল মেডল স ািব
১৬/১১/১৯৭৮
০২/০৭/২০০৬

০২/০৭/২০০৬
১৫/১১/২০৩৭

াতেকা র
চেমক হাসপাতাল মেডল স ািব

িস-ইন-এড, িব,এড, বিসক-ইন-সািভস, বাংলা TOT , ইংেরিজ, গিণত,
িপয়ােনা িশঃ, মািকং ি ম, ICT

১৩ জনাব উে ল ম সহঃ িশঃ নািজরপাড়া স ািব
০১/০৬/১৯৮৬
২৩/০৯/২০১০

০২/১০/২০১০
৩১/০৫/২০৪৫

াতেকা র
নািজরপাড়া স ািব

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



িবষয়িভি ক (ইংেরিজ) িশ েণর িব ািরত ত

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 িরিজয়া িসি কা সহঃ িশঃ নািজরপাড়া স ািব
২৮/০৯/১৯৮৭
০৬/০৫/২০০৯

০১/০১/২০১১
২০/০৯/২০৪৬

াতক (পাস)
টকনাফ বািমস স ািব, টকনাফ

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

১৫ জনাব তানিজনা িবনেত তােলব সহঃ িশঃ শহীদপাড়া স ািব
১৫/১২/১৯৮৮
২৮/০৩/২০১৭

২৮/০৩/২০১৭
১৪/১২/২০৪৭

াতেকা র
শহীদপাড়া স ািব

ইনডাকশন, ইংেরিজ

১৬ জনাব া রাণী রায় সহঃ িশঃ শহীদপাড়া স ািব
০৭/০৩/১৯৮৩
১১/০৪/২০১৭

১১/০৪/২০১৭
০৬/০৩/২০৪২

াতেকা র
শহীদপাড়া স ািব

ইনডাকশন, ইংেরিজ

১৭ জনাব রমা আকতার মাইয়া সহঃ িশঃ ওয়ােজদীয়া স ািব
২০/০৩/১৯৯৩
২৮/০৩/২০১৭

২৮/০৩/২০১৭
১৯/০৩/২০৫২

াতক (স ান)
ওয়ােজদীয়া স ািব

ইংেরিজ, াক- াথিমক, ইনডাকশন

১৮ জনাব ইসরাত শারিমন সহঃ িশঃ চািলতাতলী স ািব
০৫/০১/১৯৯০
২৯/০৩/২০১৭

২৯/০৩/২০১৭
০৪/০১/২০৪৯

াতেকা র
চািলতাতলী স ািব

াক- াথিমক, ইনডাকশন, ইংেরিজ

১৯ জনাব মাহা দ শাহাব উ ীন সহঃ িশঃ জালািলয়া ফিকর তািকয়া স ািব
০৫/১০/১৯৮৬
০৫/০৪/২০১৭

০৫/০৪/২০১৭
০৪/১০/২০৪৫

াতেকা র
জালািলয়া ফিকর তািকয়া স ািব

াক- াথিমক, ইনডাকশন, ইংেরিজ

২০ জনাব শতা ী িব াস সহঃ িশঃ
ফেতয়াবাদ ক, আই, সাসাই
স ািব

০১/০১/১৯৮৩
৩০/০৩/২০১৭

৩০/০৩/২০১৭
৩১/১২/২০৪১

াতেকা র
ফেতয়াবাদ ক, আই, সাসাই  স ািব

ইনডাকশন, ইংেরিজ

২১ জনাব মানা আফাজ সহঃ িশঃ দঃ পাহাড়তলী আি য়া স ািব
১২/১২/১৯৮২
৩০/০৬/২০১৬

৩০/০৬/২০১৬
১১/১২/২০৪১

এইচ,এস,িস
দঃ পাহাড়তলী আি য়া স ািব ইংেরিজ, মািকং ি ম, ইনডাকশন, াক- াথিমক, ICT

২২ জনাব কিণকা ভা দব সহঃ িশঃ আহ দ িময়া স ািব
২২/০৭/১৯৬৭
১৬/০৪/১৯৯৮

১৬/০৪/১৯৯৮
২১/০৭/২০২৬

াতক
আহ দ িময়া স ািব

বাংলা, ইংেরিজ, চা  ও কা , মািকং ি ম

২৩ জনাব আিমনা বগম না সহঃ িশঃ দি ণ পাহাড়তলী স ািব
০৬/০১/১৯৮৪
২৯/০৩/২০১৭

২৯/০৩/২০১৭
০৫/০১/২০৪৩

াতেকা র
দি ণ পাহাড়তলী স ািব

ইনডাকশন, ইংেরিজ

২৪ জনাব িশ দ সহঃ িশঃ মাহা দীয়া স ািব
১৫/১১/১৯৮৪
১১/০৪/২০১৭

১১/০৪/২০১৭
১৪/১১/২০৪৩

াতেকা র
মাহা দীয়া স ািব

ইনডাকশন, াক- াথিমক, ইংেরিজ

২৫ জনাব ফারজানা বিব সহঃ িশঃ মাহা দীয়া স ািব
০৯/০৯/১৯৮৯
০৬/০৭/২০১৭

০৬/০৭/২০১৭
০৮/০৯/২০৪৮

াতেকা র
মাহা দীয়া স ািব

ইংেরিজ


