গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
িশ া ম ণালয়
মা িমক ও উ িশ া অিধদ র
িশ ণ শাখা
www.dshe.gov.bd
ঢাকা
ন র: ৩৭.০২.০০০০.১১০.১৮.০০৭.১৮.৩৮৪

৯ বশাখ ১৪২৮

তািরখ:

২২ এি ল ২০২১
অিফ স আেদশ
আগামী ২৫ এি ল-২০২১ তািরেখ সরকাির কেলজ এর কমকতােদর জ (অ ,উপা
এবং কমকতা) বািষ ক
কমস াদন ি িবষয়ক ০১ িদেনর (সকাল ৯.৩০- িবকাল ৪.৩০) অনলাইন িরে শাস িশ ণ কােস র ৯ম াচ
অ ি ত হেব । বিণ ত িশ ণ কােস িন বিণ ত কমকতাগণেক িনেদশ েম মেনানয়ন দান করা হেলা।
াচ-৯ম (২৫ এি ল ২০২১ সময় ৯.৩০-৪.৩০)
িমক নং কমকতার নাম , পদবী ও কম ল মাবাইল নং
১

২

৩

৪

৫
৬

েফসর অসীম মার সাহা
উপা
সরকাির রােজ কেলজ,
ফিরদ র
জনাব মেহদী মাে দ
সহকারী অ াপক, অথনীিত
আেলকা া সরকাির কেলজ,
বিরশাল
জনাব অন মার মােলা
সহকারী অ াপক, গিণত
সরকাির সারদা রী মিহলা
কেলজ, ফিরদ র
জনাব হা দ আিশ র রহমান
সহকারী অ াপক, পদাথিব ান
সরকাির সারদা রী মিহলা
কেলজ, ফিরদ র
জনাব িব.এম মাহ ল আলম
সহকারী অ াপক (পদাথ িব া)
সরকাির িপিস কেলজ,বােগরহাট
জনাব মাঃ আহসানউজ-জামান,
সহকারী অ াপক, দশন,
সরকাির দেব কেলজ,
মািনকগ ।

ই- মইল

০১৭১৫৪০৩৬৮৭

ashimkumar1402@gmail.com

mehedi8663@gmail.com
০১৭৫৯৫৩২৭৭৪
০১৭১৮-০৭৫৮৬৮

ananto1978@gmail.com

০১৭১৬-২৮৩৬৪৩

ashik27bcsphy@gmail.com

০১৬৭৮-১৩৯৭২৯

phmahabub@gmail.com

০১৭১১০৪৬১৭৬

talukdarbd@yahoo.com
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১১

১২
১৩
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১৫
১৬
১৭

১৮

১৯

ড. হা: গালাম ছেরায়ার
সহকারী অ াপক, ইসলাম িশ া
িবভাগ,
সরকাির ফজ ল হক কেলজ।
জনাব কাজী মাহা দ আিম ল
ইসলাম
সহকারী অ াপক
সরকাির বরহামগ
কেলজ.িশবচর মাদারী র
জনাব মা: ফির ামান
সহকাির অ াপক (উি দিব া)
সরকাির শখ ফিজলা ে ছা
মিহলা কেলজ, ভালা।
জনাব ক এম
মাহ
ামান (২৩৯০২)
ভাষক, সমাজক ান িবভাগ
িসেলট সরকাির মিহলা কেলজ,
িসেলট
জনাব মাঃ শরীফ িময়া
ভাষক, গিনত িবভাগ
নাগর র সরকাির কেলজ,
টা াইল
জনাব কাজী মিশউর রহমান
সহকারী অ াপক (অথনীিত)
ইেডন মিহলা কেলজ,ঢাকা
মা: িরয়াদ আহা দ
ভাষক(ইিতহাস)
িকেশারগ সরকাির মিহলা
কেলজ
জনাব মাঃ হািব র রহমান
ভাষক, পদাথিব া
গাজী র সরকাির মিহলা কেলজ,
গাজী র।
জনাব ন ন সাহা, ভাষক,
েগাল িবভাগ
ঢাকা কেলজ, ঢাকা।
জনাব িরপন িময়া
ভাষক(রা িব ান)
নিড়য়া সরকাির কেলজ
জনাব লতানা িশখা
ভাষক, দশন
নারায়ণগ সরকাির মিহলা
কেলজ, নারায়ণগ ।
জনাব মা: কাম ল আলম
ভাষক, অথনীিত
নারায়ণগ সরকাির মিহলা
কেলজ, নারায়ণগ ।
জনাব শামীম আহে দ
ভাষক, অথনীিত িবভাগ, ঢাকা
কেলজ, ঢাকা।

০১৭১২৬০২২৭৫

gsmilon26@gmail.com
Kazi.aminul.16207@gmail.com

০১৭১১৩৬১৬১২

০১৭১১৯৮৯৮৪৭

০১৯১১৭৭৯৬০৯

fariduzzaman7@gmail.com

roman_sust86@yahoo.com
miahsharif99@yahoo.com

০১৭৭৩৫৪৮৪১৬
Kazimashiurr78@gmail.com
০১৭১৬০৬৭৯৮৫
riyadahmed1986@gmail.com
০১৭২৯৬৬২৬৯০

০১৯২৪৮৬৫৪৬৮

ggmcgazipur@yahoo.com

০১৯২৭১০৪২৬৬

munmun.shaha29@
gmail.com

০১৯১৬২২০২৫৬

riponmia88@gmail.com
sultanashika82@gmail.com

০১৭৪৯০৬৯৭০২
০১৩১৬০৫২১৬১

tapaneco@gmail.com

০১৭১২০১৩০০৯

sahammed83@gmail.com
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৩০.

৩১.

জনাব িনমাইচাদ স াসী
ভাষক
রামিদয়া সরকাির এস ক কেলজ ০১৯১৩৪৮১৭৭৯
গাপালগ
জনাব গালাম রিক ল কিরম খান ০১৮১৮৬৮১৭৫৭
ভাষক
সরকাির িজব
কেলজ,সিখ র,টা াইল
জনাব মাঃ হাসা ামান
ভাষক, রা িব ান
০১৯২৫৩৩১৩৫৪
প য়াখালী সরকাির কেলজ
প য়াখালী।
জনাব আব াহ-আল-মা ন
০১৭৪৯৩৯২৪৭৪
ভাষক, রসায়ন, বিরশাল
সরকাির মিহলা কেলজ, বিরশাল
জনাব মাঃ মিনর হােসন
০১৭১২৮২৩৭৬০
ভাষক
গৗরনদী সরকাির কেলজ
জনাব মাঃ হলাল উি ন
ভাষক, রা িব ান িবভাগ,
০১৭১২০৯৮৯৮৭
সরকাির ফজ ল হক কেলজ।
জনাব মাঃ রািজউর রহমান
ভাষক, ইসলামী িশ া
০১৭৩৮১১৩২৫৩
সরকাির বিরশাল কেলজ,
বিরশাল।
জনাব উ ল মার হালদার
ভাষক
০১৭২৯-৬৭৭০৮০
সরকাির সাহরাওয়াদ
কেলজ,িপেরাজ র
জনাব এস.এম. শাহিরয়ার কিবর ০১৭১৪৮৮৮৫৩৩
ভাষক, বাংলা
সরকাির পকা কেলজ,
িপেরাজ র
জনাব মা: আ ল ফজল ,
ভাষক, পদাথিব া,
মাদারগ এ.এইচ. জড. সরকাির ০১৭১৩২১৪৩৮২
কেলজ,
মাদারগ , জামাল র।
জনাব মা: মাতাহার হােসন
ভাষক, ইংেরিজ
০১৭২৩৩৭৫০০০
সরকাির জােহদা সিফর মিহলা
কেলজ, জামাল র
রেজায়ানা জাহান, ভাষক
০১৭১৭৬৪৪০৩৯
(দশন),
মলা হ সরকাির কেলজ,
মলা হ, জামাল র।
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Nimmai999@gmail.com
biplobkhan71@gmail.com

hasanpolitics@gmail.com

nayan1293@gmail.com
Hmd.monir87@yahoo.com

helaluddin565@gmail.com
raziur1990ru@gmail.com

gscpirojpur@gmail.com
skabirdu411@gmail.com

afshawn75@gmail.com
mother36eng@gmail.com

rezuana105@gmail.com
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৪০

জনাব মাঃ জািহ ল হাসান
ভাষক
িদনাজ র সরকাির
কেলজ,িদনাজ র
জনাব িমজা ল ইসলাম
ভাষক
িদনাজ র সরকাির মিহলা
কেলজ, িদনাজ র
জনাব আ র রিহম
ভাষক
প গড় সরকাির মিহলা
কেলজ,প গড়
জনাব মাঃ আ াহ আল মা ন
ভাষক, দশন
লালমিনরহাট সরকাির কেলজ
জনাব আসমা-উল সনা
ভাষক, গিণত
সরকাির জস ি ন কাজী আ ল
গিণ কেলজ, পাট াম,
লালমিনরহাট
জনাব মাঃ শািহ র রহমান
ভাষক, রা িব ান
গাবতলী সরকাির কেলজ, ব ড়া
জনাব িফেরাজ হােসন
ভাষক
পাবনা সরকাির কেলজ,পাবনা
জনাব এম,এম শিরফ উ াহ
ভাষক
শাহজাদ র সরকাির কেলজ,
িসরাজগ
জনাব . মা ািফ র রহমান
ভাষক
রামগড় সরকাির
কেলজ,খাগড়াছিড়

০১৭১৪-৪১৭৪১৭

j.jeevan@gmail.com

mirzaphisics11@gmail.com
০১৭১৫৩৪৭৮৯২
০১৭২১-৪১৮১০৯

Pgwc_85@yahoo.com

০১৭৩৬৩৪৩৮৫৪

mimju186@gmail.com

০১৭৩৫৫৭৮০০১
asmaulhusnaruni@gmail.com

০১৯২০-২৩২১৬১

srahman161du@gmail.com

০১৫৫২-৩৬০৯৪৮

Feroj.du@gmail.com

০১৭২৬-৭৯২৩৮০

m.sharifullah08@gmail.com

saheenrahman@gmail.com
০১৮১১-৯২১৭৬৩

িশ ণাথ গণ
িশ ণ িনধ ািরত হাের
িশ ণ ভাতািদ
া
হেবন।
ম
আইিড
এবং পাসওয়াড
ই- মইেল
এ
রণ করা হেব। িশ ণ সং া কান িবষেয় জনাব
মাঃ
ইউ ফ
রহমান, গেবষণা
কমকতা
( িশ ণ)
( মাবাইল-০১৯১৮-১০১১৫৫
ইেমইল
rotraining2@dshe.gov.bd)এর সােথ যাগােযাগ করার জ অ েরাধ করা হেলা।

২২-৪-২০২১
েফসর ড. সয়দ মা. গালাম ফা ক
৪

মহাপিরচালক
ন র: ৩৭.০২.০০০০.১১০.১৮.০০৭.১৮.৩৮৪/১(৩)

তািরখ:

৯ বশাখ ১৪২৮
২২ এি ল ২০২১

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ ে ) ব া হেণর জ অ িলিপ রণ করা হইল:
১) পিরচালক, কেলজ ও শাসন উইং, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র
২) িপএ মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র , মা িমক ও উ িশ া অিধদ র
৩) সংর ণ, নিথ।

২২-৪-২০২১
মাঃ আেনায়া ল আউয়াল খান
সহকারী পিরচালক-৩

৫

