
 

ক্রম 
নাম, পিপিএস, িদপি, পিষয় ও 

ির্তমান কম তস্থল 

পিক্ষাগর্ য াগযর্া 

(পিস্তাপির্) 

সিকাপি মাধ্যপমক 

পিদযালয়য়ি 

য াগদায়নি র্াপিখ 

B.Ed/Dip In Ed/BPEd/BAg.Ed. 

পিপি/পিয়লামা িায়সি র্াপিখ 

ও পিশ্বপিদযালয়য়ি নাম 

ছপি  

1.  ঝর্ তা িার্ী যদ 

2016708297 

সহকািী পিক্ষক 

সামাজিক পিজ্ঞান 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস         : 2য়- 1979 

এইচএসপস       : 2য়- 1981 

পি.এ (সম্মান)    : 2য়- 1984 

এম.এ              : 2য়- 1985 

পি.এি             : 2য়- 1996 

25/05/1991 
01/06/1997 

িার্ীয় পিশ্বপিদযালয় 

 

 

2.  মীনাপক্ষ িার্ী সাহা 
2016708399 

সহকািী পিক্ষক 

িীি পিজ্ঞান 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস         : 1ম- 1978 

এইচএসপস       : 2য়- 1980 

পি.এসপস (সম্মান): 2য়- 

1985 

এম.এসপস         : 2য়- 1986 

পি.এি             : 1ম- 1991 

25/05/1991 
29/10/1991 

ঢাকা পিশ্বপিদযালয় 

 

 

3.  যমাোঃ যনামান যহাছাইন 

2016707459 

সহকািী পিক্ষক 

ইসলাম পিক্ষা 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

দাপখল            : 1ম- 1983 

আপলম            : 1ম- 1985 

ফাজিল            : 1ম- 1987 

কাপমল            : 2য়- 1989 

এসটটপস          : উত্তীর্ ত-
2015 

25/05/1991 
13/04/2015 

টটচাস ত যেপনিং কয়লি, ঢাকা 

 

 

4.  পনলুফা যিগম 

2016708221 

সহকািী পিক্ষক 

চারু ও কারুকলা 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস         : 2য়- 1977 

এইচএসপস       : 3য়- 1980 

পিএফএ           : 2য়- 1984 

এমএফ এ         : 2য়- 1989 

পি.এি             : 2য়- 2000 

26/05/1991 
27/01/2000 

িার্ীয় পিশ্বপিদযালয় 

 

 



5.  অঞ্জনা িার্ী য ৌপমক 

2016708464 

সহকািী পিক্ষক 

গপর্র্ 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস         : 1ম- 1981 

এইচএসপস       : 2য়- 1983 

পি.এসপস         : 2য়- 1986 

পি.এি            : 2য়- 1988 

26/05/1991 

 

24/11/1988 

ঢাকা পিশ্বপিদযালয় 

 

6.  পনলুফা ইয়াসপমন 

2016708259 

সহকািী পিক্ষক 

সামজিক পিজ্ঞান 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস         : 1ম- 1981 

এইচএসপস       : 2য়- 1983 

পি.এসএস (সম্মান) : 2য়- 

1986 

এম.এস.এস      : 2য়- 1987 

পি.এি             : 2য়- 1996 

28/05/1991 

 

23/11/1996 

িার্ীয় পিশ্বপিদযালয় 

 

7.  মায়িদা আক্তাি খানম 

2016710509 

সহকািী পিক্ষক 

সামাজিক পিজ্ঞান 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস         : 1ম- 1977 

এইচএসপস       : 2য়- 1980 

পি.এ (সম্মান)    : 2য়- 1984 

এম.এ              : 2য়- 1985 

পি.এি             : 1ম- 1984 

26/05/1991 

 

25/10/1994 

িার্ীয় পিশ্বপিদযালয় 

 

8.  যমাোঃ হুমায়ুন কপিি 

2016708366 

সহকািী পিক্ষক 

গপর্র্ 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস         : 1ম- 1980 

এইচএসপস       : 2য়- 1983 

পি.এসপস (সম্মান): 2য়- 

1986 

এম.এসপস        : 2য়- 1987 

পি.এি             : 2য়- 1997 

12/04/1992 

22/12/1997 

িািংলায়দি উম্মকু্ত 

পিশ্বপিদযালয় 

 

9.  যমাোঃ নিরুল ইসলাম 

2016708183 

সহকািী পিক্ষক 

ইিংয়িজি 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস         : 1ম-1981 

এইচএসপস       : 1ম- 1984 

পি.এ              : 2য়- 1986 

পি.এি            : 2য়- 1991 

এম.এি           : 2য়- 1999 

12/04/1992 
22/10/1991 

িািিাহী পিশ্বপিদযালয় 

 



10.  যমাোঃ আিদুল কায়দি 

2016707368 

সহকািী পিক্ষক 

িািীপিক পিক্ষা 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস         : 3য়- 1982 

এইচএসপস       : 2য়- 1984 

পি.এ              : 3য়- 1986 

এম.এ             : 2য়- 2002 

পি.পি.এি        : 2য়- 1988 

12/04/1992 
22/10/1988 

ঢাকা পিশ্বপিদযালয় 

 

11.  যহামায়িা যিগম 

2016708430 

সহকািী পিক্ষক 

সামাজিক পিজ্ঞান 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস         : 2য়- 1980 

এইচএসপস       : 2য়- 1982 

পি.এ (সম্মান)    : 2য়- 1985 

এম.এ              : 2য়- 1986 

পি.এি             : 2য়- 1990 

12/04/1992 
24/12/1990 

ঢাকা পিশ্বপিদযালয় 

 

12.  যমাোঃ আক্কাস আলী 
2016707485 

সহকািী পিক্ষক 

ইিংয়িজি 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস         : 1ম- 1981 

এইচএসপস       : 2য় 1983 

পি.এ (সম্মান)    : 2য়- 1986 

এম.এ ইিংয়িজি  : 3.43- 2008 

পি.এি             : 2য়- 1997 

12/04/1992 

22/12/1997 

িািংলায়দি উম্মকু্ত 

পিশ্বপিদযালয় 

 

13.  যমাোঃ আিু দাউদ 

2016710040 

সহকািী পিক্ষক 

ইসলাম পিক্ষা 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

দাপখল            : 2য়- 1982 

আপলম            : 1ম- 1984 

ফাজিল            : 1ম- 1986 

কাপমল            : 2য়- 1988 

পি.এ               : 1ম- 1990 

এম.এ              : 1ম- 1991 

পি.এি             : 2য়- 1995 

12/04/1992 
26/10/1995 

িার্ীয় পিশ্বপিদযালয় 

 

14.  হায়ফি যমাোঃ ওিায়দুল্লাহ 

2016708415 

সহকািী পিক্ষক 

ইসলাম পিক্ষা 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

দাপখল            : 1ম- 1980 

আপলম            : 1ম- 1982 

ফাজিল            : 2য়- 1984 

কাপমল            : 2য়- 1986 

এসটটপস          : উত্তীর্ ত-

12/04/1992 
25/06/2015 

টটচাস ত যেপনিং কয়লি, ঢাকা 

 



2015 

15.  িারুল যিগম 

2016708579 

সহকািী পিক্ষক 

িািংলা 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস         : 2য়- 1978 

এইচএসপস       : 2য়- 1980 

পি.এ (সম্মান)   : 2য়- 1983 

এম.এ             : 2য়- 1984 

পি.এি            : 2য়- 1988 

12/04/1992 
03/12/1988 

ঢাকা পিশ্বপিদযালয় 

 

16.  কপির্া িার্ী সিকাি 

2016710542 

সহকািী পিক্ষক 

িািংলা 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস         : 2য়- 1984 

এইচএসপস       : 2য়- 1986 

পি.এ (সম্মান)    : 1ম- 1989 

এম.এ              : 2য়- 1990 

পি.এি             : 2য়- 2003 

27/03/1994 
22/03/2003 

িার্ীয় পিশ্বপিদযালয় 

 

17.  যমাোঃ নূরুল ইসলাম 

2016710029 

সহকািী পিক্ষক 

 ূয়গাল 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস         : 1ম- 1982 

এইচএসপস       : 1ম- 1984 

পি.এসপস (সম্মান) : 2য়- 

1988 

এম.এসপস         : 2য়- 1989 

পি.এি             : 1ম- 1997 

30/03/1994 

 

10/12/1997 

িার্ীয় পিশ্বপিদযালয় 

 

18.  নািনীন আখর্াি 

2016708445 

সহকািী পিক্ষক 

িীি পিজ্ঞান 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস         : 2য়- 1981 

এইচএসপস       : 2য়- 1983 

পি.এ.সপস        : 2য়- 1985 

এম.এস.পস       : 2য়- 1987 

পি.এি            : 1ম- 1987 

এম.এ.ইন-এি  : 1ম- 1992         

04/04/1994 
31/12/1987 

ঢাকা পিশ্বপিদযালয় 

 

19.  কািী যগালাম সাপিি 

2016708731 

সহকািী পিক্ষক 

গপর্র্ 

এসএসপস         : 1ম- 1982 

এইচএসপস       : 2য়- 1984 

পি.এসপস (সম্মান): 1ম- 

1987  

04/04/1994 
29/10/1998 

িার্ীয় পিশ্বপিদযালয় 

 



ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। এম.এসপস        : 1ম- 1988 

পি.এি             : 2য়- 1998 

20.  র্রুর্ কুমাি মুয়খািাধ্যায় 

2016708243 

সহকািী পিক্ষক 

য ৌর্ পিজ্ঞান 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস         : 1ম- 1979 

এইচএসপস       : 2য়- 1982 

পি.এসপস         : 2য়- 1986  

এম.এ              : 2য়- 1988 

পি.এি             : 2য়- 1991 

06/04/1994 

29/10/1991 

ঢাকা পিশ্বপিদযালয় 

 

21.  প্রর্য় কৃষ্ণ সিকাি 

2016705742 

সহকািী পিক্ষক 

গপর্র্ 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস         : 1ম- 1982 

এইচএসপস       : 2য়- 1984 

পি.এসপস (সম্মান): 1ম- 

1988  

এম.এসপস        : 1ম- 1989 

পি.এি             : 2য়- 1998 

18/04/1994 
29/10/1998 

িার্ীয় পিশ্বপিদযালয় 

 

22.  যমাোঃ িপফকুি িহমান  ুুঁ ইয়া 
2016701615 

সহকািী পিক্ষক 

ইিংয়িজি 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস         : 2য়- 1986 

এইচএসপস       : 2য়- 1988 

পি.এ              : 2য়- 1990 

এম.এ             : 2য়- 2000  

পি.এি            : 1ম- 1994 

03/04/1997 

25/10/1994 

িার্ীয় পিশ্বপিদযালয় 

 

23.  যমাোঃ পমিানুি িহমান 

2016706899 

সহকািী পিক্ষক 

সামাজিক পিজ্ঞান 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস         : 1ম- 1987 

এইচএসপস       : 1ম- 1989 

পি.এস.এস (সম্মান): 2য়- 

1992 

এম.এস.এস      : 2য়- 1993 

পি.এি             : 1ম- 2005 

29/03/2001 

 

08/02/2006 

িার্ীয় পিশ্বপিদযালয় 

 

24.  এয়কএম আিাদ 

2016703921 

সহকািী পিক্ষক 

এসএসপস         : 1ম- 1985 

এইচএসপস       : 2য়- 1987 

পি.এসপস         : 2য়- 1991 

31/03/2001 
27/01/2000 

িার্ীয় পিশ্বপিদযালয় 
 



ইিংয়িজি 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 
পিিী সাটটতপফয়কট যকাস ত ইন 

ইিংয়িজি          : উত্তীর্ ত:1997 

পি.এি             : 2য়- 1999 

25.  যমাহাম্মদ যসপলম পময়া 
2016701120 

সহকািী পিক্ষক 

ইিংয়িজি 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস         : 1ম- 1987 

এইচএসপস       : 2য়- 1989 

পি.এ              : 3য়- 1991 

পি.এি            : 2য়- 1999 

এম.এি           : 2য়- 2006 

01/04/2001 
22/12/1999 

িার্ীয় পিশ্বপিদযালয় 

 
 

26.  র্িন কুমাি পিশ্বাস 

2016710038 

সহকািী পিক্ষক 

গপর্র্ 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস         : 2য়- 1986 

এইচএসপস       : 1ম- 1989 

পি.এসপস         : 2য়- 1991 

এম.এসপস        : 1ম- 1995 

পি.এি             : 2য়- 1999 

07/04/2001 
27/01/2000 

িার্ীয় পিশ্বপিদযালয় 

 

27.  যমাহাম্মদ কামরুল ইসলাম 

2016707852 

সহকািী পিক্ষক 

িীিপিজ্ঞান 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস         : 1ম- 1992 

এইচএসপস       : 2য়- 1994 

পি.এসপস         : 2য়- 1996 

এম.এসপস       : 2য়- 2000  

পি.এি            : 2য়- 1999 

10/04/2001 

27/01/2000 

িার্ীয় পিশ্বপিদযালয় 

 

28.  যমাোঃ নূরুল হক 

2016708733 

সহকািী পিক্ষক 

িািংলা 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস         : 1ম- 1986 

এইচএসপস       : 1ম- 1988 

পি.এ              : 2য়- 1990  

এম.এ              : 2য়- 1992 

পি.এি             : 2য়- 1996 

এম.এি            : 2য়- 2000 

16/04/2001 
23/11/1996 

িার্ীয় পিশ্বপিদযালয় 

 



29.  যমাোঃ দপিি উজিন 

2016707694 

সহকািী পিক্ষক 

ইিংয়িজি 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস         : 1ম 1985 

এইচএসপস       : 1ম- 1987 

পি.এ              : 2য়- 1990 

এম.এ              : 2য়- 1992 

পি.এি             : 1ম- 2004 

19/04/2001 

05/01/2005 

িার্ীয় পিশ্বপিদযালয় 

 

30.  মহুয়া নাছিীন 

2016708491 

সহকািী পিক্ষক 

 ূয়গাল 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস         : 1ম- 1989 

এইচএসপস       : 2য়- 1991 

পি.এসপস (সম্মান): 2য়- 

1995 

এম.এসপস         : 2য়- 1996 

পি.এি             : 2য়- 2006 

06/06/2002 

30/11/2006 

িার্ীয় পিশ্বপিদযালয় 

 

31.  এস.এম িাহাঙ্গীি আলম 

2016709138 

সহকািী পিক্ষক 

িযিসায় পিক্ষা 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস        : 1ম- 1990 

এইচএসপস       : 1ম- 1992 

পি.কম (সম্মান) : 2য়- 1995  

এম.কম           : 2য়- 1996 

পি.এি             : 1ম- 2006 

08/06/2002 
13/12/2007 

িার্ীয় পিশ্বপিদযালয় 

 

32.  সমীি িঞ্জন িাইক 

2016708599 

সহকািী পিক্ষক 

কৃপষ পিক্ষা 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস         : 1ম- 1984 

এইচএসপস       : 1ম- 1986 

পি.এসপস এজি(সম্মান):2য়-

1990  

এম.এসপস (গপর্র্):2য়- 

1999  

পি.এি             : 2য়- 1999 

21/12/1995 

29/02/2000 

িািংলায়দি উম্মকু্ত 

পিশ্বপিদযালয় 

 

33.  যমাোঃ িাপকি যহায়সন 

2016708659 

সহকািী পিক্ষক 

কৃপষ পিক্ষা 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস         : 1ম- 1987 

কৃপষ পিয়লামা    : 2য়- 1993 

পি.এগএি         : 2য়- 2004  

 

01/01/1996 

17/03/2004 

িার্ীয় পিশ্বপিদযালয় 

 



34.  যদৌলর্ািা  ইছহাক 

2016708551 

সহকািী পিক্ষক 

সামাজিক পিজ্ঞান 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস         : 1ম- 1990 

এইচএসপস       : 1ম- 1992 

পি.এ              : 1ম- 1995 

এম.এস.পস       : 2য়- 1997 

পি.এি            : 1ম- 2002 

01/02/2005 

22/03/2003 

িার্ীয় পিশ্বপিদযালয় 

 

35.  িাহাদাৎ যহায়সন 

2016709008 

সহকািী পিক্ষক 

ইিংয়িজি 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস         : 1ম- 1993 

এইচএসপস       : 1ম- 1995 

পি.এ              : 2য়- 1999  

এম.এ             : 2য়- 2001 

পি.এি            : 2য়- 2002 

01/02/2005 
22/02/2003 

িার্ীয় পিশ্বপিদযালয় 
 

36.  যমাহাম্মদ আমিাদ যহায়সন 

2016711449 

সহকািী পিক্ষক 

গপর্র্ 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস         : 1ম- 1992 

এইচএসপস       : 2য়- 1994 

পি.এসপস (সম্মান): 2য়- 

1998  

এম.এসপস        : 2য়- 2000 

পি.এি             : 1ম- 2011 

26/12/2006 
26/07/2012 

িার্ীয় পিশ্বপিদযালয় 
 

37.  মাহমুদা যিগম 

2016707133 

সহকািী পিক্ষক 

িািংলা 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস         : 1ম- 1992 

এইচএসপস       : 1ম- 1994 

পি.এ              : 2য়- 1996  

এম.এ              : 1ম- 1998 

পি.এি             : 1ম- 2002 

27/12/2006 
22/02/2003 

িার্ীয় পিশ্বপিদযালয় 

 

38.  যমাোঃ ইয়াপছন নুি 

2016707198 

সহকািী পিক্ষক 

গপর্র্ 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস         : 1ম- 1995 

এইচএসপস       : 2য়- 1997 

পি.এসপস (সম্মান): 2য়- 

1999 

এম.এসপস         : 1ম- 2011 

পি.এি             : 2য়- 2003 

27/12/2006 
09/09/2004 

িার্ীয় পিশ্বপিদযালয় 
 



39.  র্সলীম উজিন আহয়ম্মদ 

2016701903 

সহকািী পিক্ষক 

িযিসায় পিক্ষা 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস          : 1ম- 

1993 

এইচএসপস        : 1ম- 1995 

পি.কম (সম্মান)  : 2য়- 

1999  

এম.কম            : 2য়- 

2000 

পি.এি              : 1ম- 2010 

28/12/2006 
09/12/2010 

িার্ীয় পিশ্বপিদযালয় 

 

40.  আপমনুি আলী খান 

2016708630 

সহকািী পিক্ষক 

য ৌর্ পিজ্ঞান 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস         : 1ম- 2002 

এইচএসপস       : 1ম- 2004 

পি.এসপস (সম্মান): 1ম- 

2008 

এম.এস             : 1ম- 

2009 

পি.এি              : 1ম- 2013 

14/09/2011 
22/07/2014 

িার্ীয় পিশ্বপিদযালয় 

 

41.  িায়িয়া আক্তাি  

2016709232 

সহকািী পিক্ষক 

ইিংয়িজি 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস         : 1ম- 1998 

এইচএসপস       : 1ম- 2000 

পি.এ (সম্মান)    : 2য়- 2005 

এম.এ              : 2য়- 2007 

পি.এি             : 1ম- 2016 

17/09/2011 
09/05/2017 

িার্ীয় পিশ্বপিদযালয় 

 

42.  নুসিার্ িাহান সিকাি 

2017714302 

সহকািী পিক্ষক 

িযিসায় পিক্ষা 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এসএসপস         : 1ম- 2003 

এইচএসপস        : 1ম- 

2005 

পি.পিএ            : 1ম- 2010 

এম.পিএ           : 1ম- 2013 

পি.এি             : 

অধ্যয়নির্ 

24/09/2017 
অধ্যয়নির্ 

িার্ীয় পিশ্বপিদযালয় 

 

43.  মাহমুদা মান্নান এসএসপস         : 1ম- 2000 03/09/2018 অধ্যয়নির্  



2018714729 

সহকািী পিক্ষক 

িযিসায় পিক্ষা 

ঢাকা কয়লজিয়য়ট সু্কল, ঢাকা। 

এইচএসপস        : 1ম- 

2002 

পি.কম (সম্মান)  : 1ম- 

2007 

এম.পিএস         : 1ম- 2008 

পি.এি             : 

অধ্যয়নির্ 

িার্ীয় পিশ্বপিদযালয় 

 

 

 

 

 


