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২২ ফা ন ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
আগামী ১১ মাচ-২০২১ তািরেখ  সরকাির কেলজ এর কমকতােদর জ  (অ ,উপা  এবং কমকতা) বািষক কমস াদন ি
িবষয়ক ০১ িদেনর (সকাল ৯.০০-৫.০০) অনলাইন িরে শাস িশ ণ কােসর ১ম াচ অ ি ত হেব।  বিণত িশ ণ কােস
িন বিণত কমকতাগণেক িনেদশ েম মেনানয়ন দান করা হেলা।

িমক নং কমকতার নাম , পদবী ও কম ল মাবাইল নং ই- মইল

১. আই. ক. সিলমউ াহ খ কার
অ
ঢাকা কেলজ,ঢাকা

০১৯১৪২৫৪৮০৮ dhakacollegeprincipal@gmail.com

২. েফসর ি য়া ভ াচা
অ
ইেডন কেলজ

০১৩১১২২৫৬৮৮ supriya1506@yahoo.com

৩. েফসর ড. ফরেদৗসী খান
অ
সরকাির বাংলা কেলজ

০১৭১১৫৩৩৪২৭ govtbanglacollege6420@gmail.com

৪. েফসর মাশারফ আলী 
অ
সরকাির রােজ  কেলজ, ফিরদ র

০১৭১১৪৬৯৫০৭      rajendracollege@yahoo.com

৫. েফসর মা: শহী ামান
অ
সরকাির শখ ফিজলা ন নসা িজব মিহলা 
মহািব ালয়, টা াইল।

০১৭১২২২৬৫৬২ shehid2521967@gmail.com

৬. েফসর মাঃ শাহাদাত হােসন- ৭৪৮৯
অ  
সরকাির শখ িজ র রহমান কেলজ
 ি পাড়া, গাপালগ ।

০১৭১৭৩০৬৪১১ gov.skmujibcollege@gmail.com

৭. েফসর ড. ছদ ীন আহমদ
অ
সরকাির িজব কেলজ,সিখ র,টা াইল

০১৩০৯-১১৪৬৭৪ sadruddinmgt@gmail.com

৮. অ
সরকাির বরহামগ  কেলজ,িশবচর,মাদারী ের

০১৭১২-৯২৪৫৪৫ govbgcollege@gmail.com

৯. েফসর হা দ আমী ল এহসান, ব াপনা, 
সরকাির দেব  কেলজ, মািনকগ । ০১৭১২২৯২৪৬৮ amimul490@gmail.com

১০. অ  
সরকাির তালারাম কেলজ,নারায়ণগ

০১৭৮০-৪৭৯১৯২ belasingha63@gmail.com

১১. েফসর হা দ মাহ র রহমান (১০৩৮), 
অ াপক, িহসাবিব ান 
সরকাির এম এম আলী কেলজ, টা াইল।

০১৫৫৮৩৩৪০৬৬ mahbub1966@gmail.com

১



১২. েফসর শীলা রাণী ম ল
অ
সরকাির ইয়ািছন কেলজ, ফিরদ র

০১৭১৫ ১০৫০৩৫ yasincollege@yahoo.com

১৩. অ
সরকাির আদমিজনগর কেলজ,নারায়ণগ

০১৭৫৮৮৮০৩৯৩ amwcollege@yahoo.com

১৪. েফসর মাঃ নাজ ল হক (৬৬০১)
অ
সরকাির আইনউ ীন কেলজ, ম খালী 
ফিরদ র।

০১৭১২২০৩০৬৫ nazmulhaque.bc@gmail.com

১৫. েফসর ড. মা. মাহ ব সরফরাজ, অ
নগর সরকাির কেলজ, ি গ

০১৭১১৩১২৪৭৮ nilim70@yahoo.com

১৬. অ
শরীয়ত র সরকাির কেলজ,শরীয়ত র

০১৭১২-৬৮৯৩৯৪ shariatpurgovcollege@yahoo.com

১৭. েফসর রবতী মাহন সরকার 
অ , 
মাদারী র সরকাির কেলজ, মাদারী র

০১৭১২-৮৯০৫২৪ gnc_edu@yahoo.com

১৮. েফসর মাহ দা খা ন
অ  
ভাসানেটক সরকাির কেলজ, ঢাকা

০১৭১১-৪০৮৫১৮ mahmuda.khatun.ju.@ 
gmail.com

১৯. েফসর মা দা িসকদার 
অ  
ভাওয়াল বদের আলম সরকাির কেলজ গাজী র।

০১৭১২ ১১৬৯৮৫ bbacollege@gmail.com

২০. েফসর বেদৗরা িবনেত হাবীব
 অ
নারায়ণগ  সরকাির মিহলা কেলজ, 
নারায়ণগ ।

০১৭৫৪০৭৩২২৪ rummann2@gmail.com

২১. েফসর এম.এ মিতন িময়া
অ
নরিসংদী সরকাির মিহলা কেলজ,নরিসংদী

০১৭১৬-৯৭২৬৭৫ ngmcol@yahoo.com

২২. েফসর মাক দা খা ন
অ
নিড়য়া সরকাির কেলজ

০১৭২১৩৯৯৭১৫ maksudakhatun14thbcs@gmail.com

২৩. অ
ঢাকা উ ান সরকাির মহািব ালয়

০১৭১৫-৯৫৫০০৯ amezuddin3213@gmail.com

২৪. েফসর মাঃ রিফ ল ইসলাম-১৬৮০
অ
টংগী সরকাির কেলজ, গাজী র

০১৯২৩৬৩৪৭৩৬ principalrafik1966@gmail.com

২৫. েফসর মা. আিমর হােসন
অ
িঘওর সরকাির কেলজ
িঘওর, মািনকগ ।

০১৭১৬৬৮৩৮৩২
prof.amir13bcs@gmail.com

২৬. েফসর ইসমাত িমনা
অ
গাহ  অথনীিত কেলজ,ঢাকা

০১৭৫৫২৪০৭৭২২ ismat.rumina@live.com

২৭. েফসর ড. মাঃ এনােয়ত বারী
অ
কাটলীপাড়া শখ ৎফর রহমান আদশ সরকাির 

কেলজ, গাপালগ

০১৭১২-১৯৭৩৫৩ enayetbari68@gmail.com

২৮. েফসর মাঃ আব ল মা ান
অ

িদনী সরকাির কেলজ, টা াইল।
০১৭১৫৭১১০৯৩ a_mannan7501@yahoo.com

২



২৯. েফসর মা: হািব র রহমান
অ
িকেশারগ  সরকাির মিহলা কেলজ

০১৭৫২৮৯৫০০৫ habibur95@gmail.com 

৩০. েফসর মা. িসরা ল ইসলাম
অ
ন েকাণা সরকাির মিহলা কেলজ, ন েকাণা

০১৭১১-০৭২৪৫৭ msislam2176@gmail.com

৩১. েফসর ড. জািহদ িব াহ ফা কী (২৩১৭)
অ  
সরকাির আেশক মাহ দ কেলজ, জামাল র

০১৭১৬-৭৪৫৯২১ bcfaruqui70@gmail.com

৩২. েফসর ড. মা: আব ল বােতন (২৪০৩), 
অ , 
মাদারগ  এ.এইচ. জড. সরকাির কেলজ, 
মাদারগ , জামাল র।

০১৫৫২৪০৯২৫৬ professorbaten64@gmail.com 

৩৩. েফসরেফসর  এম.এএম.এ  জািকরজািকর  হােসনহােসন
অঅ
ময়মন িসংহময়মন িসংহ   সরকািরসরকাির  কেলজকেলজ ,, ময়মন িসংহময়মন িসংহ

০১৭১২-৯৫৫৩৭৫ mgc_1966@yahoo.com

৩৪. েফসর মাহা াদ ল ইসলাম আ াহ
অ  
বকশীগ  সরকাির িকয়ামতউ াহ সরকাির 
কেলজ,জামাল র

০১৭১২-৮২২৪৯২ mniaamc@gmail.com

৩৫. েফসর মা. িসরা ল ইসলাম
অ
ন েকাণা সরকাির মিহলা কেলজ, ন েকাণা

০১৭১১-০৭২৪৫৭ msislam2176@gmail.com

৩৬. েফসর মাঃ আব স সালাম, 
অ  
বর না সরকাির মিহলা কেলজ, বর না।

০১৮১৯৬০৪৫১০ profas 63@gmail.com

৩৭. েফসর মাঃ আসা ামান
 অ , 
বিরশাল সরকাির মিহলা কেলজ, বিরশাল

০১৭৫৬-১৮২১৩৬

  

mamun1967@yahoo.com

৩৮. েফসর মাঃ গালাম জাকািরয়া 
অ
ভালা সরকাির কেলজ, ভালা।অে◌ ভাো 

০১৭১১৯০০৯৪৫ mdgolamzakaria949@gmail.com

৩৯ েফসর ড. মাহা দ শিফ ল ইসলাম মা া
অ  
সরকাির শাহবাজ র কেলজ, লালেমাহন, ভালা।

০১৭১১০০৬৯৩২ msi_dr@yahoo.com

৪০. েফসর . মা ফা কামাল
অ
সরকাির সয়দ হােতম আলী কেলজ,বিরশাল

০১৭১৬-৪০৭৩৩৫ mostofa81kamal@gmail.com

বিণত িশ েণ অংশ হেণর জ  িশ ণাথ গণ িশ ণ িনধািরত হাের ভাতািদ া  হেবন। িশ েণর ম িলংক,আইিড ও
পাসওয়াড ই- মইেল এ রণ করা হেব। িশ ণ সং া  ত ািদর জ  জনাব মাঃ ইউ ফ রহমান,গেবষণা কমকতা
( িশ ণ),মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র বাংলােদশ,ঢাকা ( মাবাইল:০১৯১৮-১০১১৫৫, ইেমইল:ro-
training2@dshe.gov.bd) এর সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের।

৭-৩-২০২১
েফসর ড. সয়দ মা. গালাম ফা ক

মহাপিরচালক

২২ ফা ন ১৪২৭৩



ন র: ৩৭.০২.০০০০.১১০.১৮.০০৭.১৮.২২৬/১(৫) তািরখ: ২২ ফা ন ১৪২৭
০৭ মাচ ২০২১

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

৭-৩-২০২১
মাঃ আেনায়া ল আউয়াল খান

সহকারী পিরচালক-৩

৪


