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০১।  িত ােনর নাম : যেশার সরকাির িসিট কেলজ, যেশার।  

০২।  EIIN: ১১৬১০৮ 

 

০৩।  উপেজলা : যেশার সদর      কাড:  

 জলা : যেশার।  

 

০৪।  িত ান ধােনর নাম ও পদবী: েফসর আবু তারাব মা. হাসান  

 

০৫।  মাবাইল নং- ০১৭১৮৭৬৫৬৫৯ 

 E-mail address: jessoregovtcitycollege@yahoo.com 
 

০৬।  সরকাির িত ােনর নাম ও িঠকানা : যেশার সরকাির িসিট কেলজ, যেশার।  

 

পদ নাম মূল পদ িবষয় আইিড মাবাইল 

ওএসিড 

(সংযু )/ভার া

 িক না? 

অধ   েফসর আবু তারাব মা. হাসান  অধ াপক  িহসাবিব ান  ০০০০৮০১০ ০১৭১৮৭৬৫৬৫৯  

উপাধ   পদিট শনূ       

 

০৭।  িশ ক তািলকা : ( ধু কমরত িশ ক) 

িবষয়  পদ  নাম  আইিড  
কততম 

িবিসএস  
মাবাইল ফান নং  

ওএসিড 

(সংযু )/ভার া  

িক না? 

বাংলা  

অধ াপক  েফসর মাঃ আ সু সাবহান  ৬৫৭০ ১৩তম ০১৯১৫০৪৮৩০০  

সহেযাগী অধ াপক জনাব িবকাশ চ  রায়  ৬৫৯৮ ১৬ তম ০১৯১২৯৪০৬৭৪  

সহকারী অধ াপক জনাব মাঃ আবু ইসহাক  ০১৩৩৯২ ২৪ তম ০১৯২১১০৯৯৮৮  

সহকারী অধ াপক জনাব মদন মাহন দাশ   ০১৪৬৫২ ২৪ তম ০১৯১৪৭৭৬২৯০  

সহকারী অধ াপক  জনাব মাঃ এনােয়তুজজামান ০১৬০৯৫ ২৬ তম ০১৯১২৩১৩৯৪৬  

ভাষক  জনাব িশ ী রানী দ ০০০২৩১২৪ ৩০ তম ০১৭২৩৯৭৯৯৯৯  

ভাষক জনাব মাঃ নাজমুস সািকব  ০০০২৪৩৯৮ ৩২ তম ০১৭১৭৫৭৮০০৬  

ভাষক সৗেমন গাইন  ০০০২৫৪১৫ ৩৩ তম ০১৭২২৭৪৩৫১৬  

ইংেরিজ 

অধ াপক  েফসর মাঃ ফিরদ উি ন ৬৫৯৫ আ ীকতৃ  ০১৭১২১৮১০৮৮  

সহেযাগী অধ াপক  জনাব আবু সাদাত মুহা দ 

আলী রজা  

৬৪৫৫ ১৭ তম ০১৭১১৪৪৩৫৬৮  

সহকারী অধ াপক  জনাব মাঃ ইউনুস আলী ১২০৬৮ ২১ তম ০১১৯৯০২২৫৭৬  

সহকারী অধ াপক  জনাব মুিনবুর রহমান  ০১৪৬৩৭ ২৪ তম ০১৭১১৯৪৭৫২২  

ভাষক জনাব মাঃ শােহদ শাহান ০০০২৪৩৯৯ ৩২ তম ০১৭১৭১৪৫৭৮১  

ভাষক জনাব ত য় মজমুদার   ৩৩ তম ০১৭১৭৬৬৫৮১৬  

রা িব ান 

সহেযাগী অধ াপক মা: আিতয়ার রহমান   ৭৯৫৪ ১৭ তম ০১৭১২০৮৩১১২  

সহকারী অধ াপক  জনাব মাছা: িদল বা খানম  ০১৫৬৪৫ ২২ তম ০১৯১১০৬৫৫১৬  

সহকারী অধ াপক  জনাব মৃতু য় িব াস  ০১৩৪৮৪ ২৪ তম ০১৭১২২২৭২২৭  

ভাষক জনাব অনুপ কমুার ব ানাজী  ০০০১৮৪৪৫ ২৮ তম ০১৭১৭৬৩৬২৫২  

ভাষক জনাব িবেবক িব াস  ০২২৩৩৯ ২৯ তম ০১৭১৬৪৫৭২৫০  

অথনীিত  

সহেযাগী অধ াপক  জনাব জুবাইদা লশান আরা ৬৪৪৯ ৭ম  ০১৯২৪৪৩০১০৬  

সহকারী অধ াপক  জনাব লিতফা খাতুন ০১৫৬৪৪ ২২ তম ০১৯১৬-৪৯৬৮৪০  

সহকারী অধাপক জনাব মাঃ হািববুর রহমান  ০১৩৯০১ ২৪ তম ০১৯১১১৩০৬১২  

ভাষক  জনাব মাঃ রিফকুল ইসলাম  ০১৮০৮৮ ২৭ তম ০১৯১৩০৩২৪৯৪  

দশন সহকারী অধ াপক  জনাব তপেন ু ম ল  ০৬৩৮৩ ১৬ তম ০১৭১৮-৮২৬৫০৫  



সহকারী অধ াপক জনাব রাম সাদ ম ল  ০১৪৯৮৬ ২৪ তম ০১৭১৮৬১১১৯৬  

ভাষক জনাব িবকাশ চ  পাল  ০১৬৪১৩ ২৬ তম ০১৭১০০৫২৮২০  

ইস.ইিতহাস 
সহকারী অধ াপক  জনাব পািপয়া সলুতানা  ০১৪৪৮৮ ২৪ তম ০১৭১৭৭২৬১১০  

ভাষক  জনাব জা াত আরা শারমীন ০২২৫০৭ ২৯ তম ০১৭২২২১৯০২৭  

ইিতহাস  

সহকারী অধ াপক  জনাব মাঃ আনওয়ার হােসন ০১৪৬২৬ ২৪ তম ০১৭১৬৫৯৮২০৫  

ভাষক জনাব মাঃ মামুনুর রশীদ  ০২৩৬৫৬ ৩১ তম ০১৭১৩২১৩১৪৪  

ভাষক জনাব মা: িরপন হােসন  ০২২৯৩৬ ৩০ তম ০১৭১০০০৭৪৩৩  

সমাজকম  

সহেযাগী অধ াপক জনাব মাঃ লুৎফর রহমান 

ধান 

০৫৮৫৯ ১৪ তম ০১৭১২৮৮২৫৮৫  

সহকারী অধ াপক  জনাব মুিজবুর রহমান শখ  ১৭২৮৬ ২২ তম ০১৭৪০৯৮২৭৮৪  

ভাষক জনাব ভ ীপ িব াস  ০১৮২৭৬ ২৮ তম ০১৯১১০৪৮৭২২  

ভাষক জনাব মা: রিকবুল হাসান  ২২০৭৮ ২৯ তম   

সমাজিব ান 
ভাষক জনাব মাঃ ইনামুল ইসলাম  ০০০২২৭৪১ ৩০ তম ০১৭৪৮৯১৭০৫৫  

      

ইসলাম 

িশ া 

সহকারী অধ াপক  জনাব মা: মুসা হাসাইন খান ০০৬২৪৪ ১৬ তম ০১৭৩৬৪২৫৫৪৫  

ভাষক (আরবী) জনাব এইচ.েক. নািহদ হাসান  ০০০২৪৪০০ ৩২ তম ০১৯১৫০৯৫২২৫  

িহসাবিব ান 

সহেযাগী অধ াপক মা: আ ুল আলীম  ৬৩৫৪ ১৬ তম ০১৭১৫১৮২৮৬৮  

সহকারী অধ াপক  জনাব মাঃ ইমরান আহসান ০১৭৬৪১ ২৩ তম ০১৭২০০৪১৪২৬  

সহকারী অধ াপক জনাব মাছা: শামসু াহার ১৩৪৮৯ ২৪ তম   

ভাষক জনাব রেহনা ফরেদৗস  ০১০৯০৫ আ ীকতৃ  ০১৭১১০৪৭৪১৯  

ভাষক জনাব মা: রিফকুল ইসলাম ০২২৬৬২ ৩০ তম ০১৭১১২৩৬৯১৫  

ব ব াপনা  

সহেযাগী অধ াপক জনাব মাঃ আ লু ওয়া দ  ৬৫৪৭ ১৪ তম ০১১৯৯৩৪৫০৮০  

সহেযাগী অধ াপক 

(সংযু  ) 

জনাব মা: হা ন অর রিশদ  ১৬৩০০ ১০% কাটা  ০১১৯৯৩৮৬০৩৮ সংযু   

সহকারী অধ াপক জনাব মাহমু র রহমান  ১৪০৩৮ ২৪ তম ০১৮১৮৭৩৮৮৬৮   

সহকারী অধ াপক জনাব নাজমুন কিরম ০১৫৫৮২ ২৪ তম ০১৭৭৫৫৫৮৮৫২  

ভাষক জনাব মাঃ রাকনু ামান  ০১৭৯৫০ ২৭ তম ০১৮১৮২৫০৬০৮  

ভাষক জনাব মুহাঃ িনয়ামত ইলাহী  ০১৭৮৪৪ ২৭ তম ০১৭১২৫৫৫৫৮৯  

পদাথিবদ া  সহকারী অধ াপক  জনাব অসীম কমুার সরকার  ০৮৮৭৪ ১৮ তম ০১৭১৫৬৭০৯০৭  

রসায়ন  

সহকারী অধ াপক  জনাব আকিলমা জাহান  ১৩০৩৯ ২২ তম ০১৭১৬৭০০০০৪  

ভাষক জনাব আহ দ-আল-বােকর  ০০০২৪৪০২ ৩২ তম ০১৯১১১০৮৪৩৫  

ভাষক জনাব মা: আকতা ামান  ০২৩০৮৪ ৩০ তম ০১৭২১৪৬২৬৬৫  

উি দ 

সহেযাগী অধ াপক জনাব জগদীশ চ  সরকার  ১৭৮৪ আ ীকতৃ  ০১৭১৮০৪৫৬৮৪  

সহেযাগী অধ াপক 

(সংযু  ) 

জনাব কাি ক চ  দ  ৬৪৯০ ১৪ তম ০১৭১২১৭৯৮৭৩ সংযু   

সহকারী অধ াপক    জনাব িশউলী ভ   ১৭৯৮৮ ২২ তম ০১৭১২১৬২৬৭৪  

ভাষক জনাব সবান  চ ব ী  ০১৭৬৭৩ ২৭ তম ০১৭১২১২৮১৫৯  

ািণিবদ া 

সহকারী অধ াপক  জনাব মাঃ মহসীন উ ীন  ০১২০৩৬ ২১ তম ০১৭১৮৬৪২০১৯  

ভাষক জনাব িজহান ফািরয়া  ১৭৮৪২ ২৭ তম ০১৯২৩১০৪৯২৮  

ভাষক জনাব নুসরাত জাহান লাকী  ০২১৮৭৪ ২৯ তম ০১৭১৭৪০৯৫৩৮  

কিৃষিব ান 
সহকারী অধ াপক  মা: আ ুল হািলম  ১৩২২৬ ২২ তম ০১৭১২৬৩৮৮৬৮  

ভাষক িরমা সাহা   ৩৩ তম ০১৯৩৪৮৬১৮৯৬  

গিণত  
সহকারী অধ াপক  জনাব হেরকৃ  দাস  ০১৪৩০৬ ২৪ তম ০১৭১২৫২১৮০১  

ভাষক জনাব আশীষ কমুার সরকার ০২২৭৭৯ ৩০ তম ০১৯১১১২৮১৬৪  

ভূেগাল  

সহকারী অধ াপক  জনাব মাঃ মুশিফকরু রহমান  ৬৫৭৪ আ ীকতৃ  ০১৯১১৮৩৩১৩৪  

ভাষক জনাব মা: মাহামুদ কিবর ২২৫০০ ২৯ তম ০১৯১৪৫০১৫১৫  

ভাষক জনাব মাঃ মিন ামান  ২৪৪০১ ৩২ তম ০১৯১৪৩১৮৬৪৪  

       

 

 

 

 



০৮।  িত ােনর পদসং া  তথ , ধুমা  বসরকাির িত ােনর জন  :  

িমক 
পেদর নাম 

(সৃজনােদশ অনযুায়ী) 
িবদ মান পদ সংখ া কমরত পদ সংখ া শনূ  পদ সংখ া ম ব  

      

 

০৯।  অধ য়নরত ছা -ছা ীর িববরণ (২০১২-২০১৩) ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫ িশ াবষ অনযুায়ী)  

িশ াবষওয়ারী অনাস িণেত ভিতকৃত ছা -ছা ীর সংখ া 

িবষয় ২০১২-২০১৩ ২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ মাট 

বাংলা  ১৫৪ ১৪৪ ১৬৪ ৪৬২ 

ইংেরিজ  ৪১ ৩৬ ৯৮ ১৭৫ 

ইিতহাস  ০০ ৪৯ ৫৫ ১০৪ 

দশন  ৫৮ ৫০ ৫৪ ১৬২ 

রা িব ান  ২০১ ১৯০ ২১৯ ৬১০ 

সমাজকম  ১০২ ১০২ ১২৫ ৩২৯ 

অথনীিত  ১০০ ৯২ ১০৭ ২৯৯ 

িহসাবিব ান ১৩০ ১৩৩ ১৫৫ ৪১৮ 

ব ব াপনা  ৬০ ৭৬ ৮৯ ২২৫ 

উি দ ০৯ ১০ ৪২ ৬১ 

মাট= ৮৫৫ ৮৮২ ১১০৮ ২৮৪৫ 

িশ াবষওয়ারী িড ী পাস কােস ভিতকৃত ছা -ছা ীর সংখ া 

িবষয় ২০১২-২০১৩ ২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ মাট 

িবএ ৫২ ৩৪ ভিত ি য়া চলেছ ৮৬ 

িবএসএস ১৬৪ ১২২  ২৮৬ 

িবিবএস ৮৮ ৯০  ১৭৮ 

িবএসিস  ০৮ ০০  ০৮ 

মাট= ৩১২ ২৪৬  ৫৫৮ 

িশ াবষওয়ারী মা াস ১ম ও শষ পেব ভিতকৃত ছা -ছা ীর সংখ া 

 মা াস শষ পব  মা াস ১ম পব  মাট 

িবষয় ২০১১-২০১২ ২০১১-২০১২  

বাংলা  ৭৪ ০০ ৭৪ 

রা িব ান ১৬২ ৭০ ২৩২ 

সমাজকম  ১০২ ০০ ১০২ 

ইংেরিজ  ০০ ০০ ০০ 

মাট= ৩৩৮ ৭০ ৪০৮ 

উ  মাধ িমক কােস ভিতকৃত ছা -ছা ীর সংখ া 

প 
একাদশ   াদশ মাট 

২০১৪-২০১৫ ২০১৩-২০১৪  

মানিবক  ২৮০ ২৬৭ ৫৪৭ 

বািণ য  ১৩৪ ১৪৮ ২৮২ 

িব ান  ৩৫ ২৫ ৬০ 

মাট= ৪৪৯ ৪৪০ ৮৮৯ 

 

 



১০।  িবগত বাড/িব িবদ ালেয়র ফলাফল :  

উ  মাধ িমক পরী ার ফলাফল 

পরী ার 

বছর 

পরী ার 

নাম 
শাখা 

মাট 

পরী াথীর 

সংখ া 

পরী র বছর 

A +
 A  A -

 B  C  D  মাট 
িবভাগ িভি ক পােসর 

হার 

পােসর 

হার 

২০১৪ এইচ.এস.িস 

িব ান  25 00 03 10 04 03 00 20 80% 65% 
মানিবক  349 01 18 41 35 74 17 186 53.2% 
ব .িশ া 124 00 08 20 24 20 05 77 62.09% 

২০১৩ এইচ.এস.িস 

িব ান  30 01 04 03 05 00 00 13 43.3% 58.4% 
মানিবক  295 00 20 30 34 67 05 156 52.8% 
ব .িশ া 134 00 20 20 40 25 01 106 79.1% 

২০১২ এইচ.এস.িস 

িব ান  35 00 08 03 00 00 00 11 31.4% 50.8% 
মানিবক  308 03 19 50 24 76 09 181 58.7% 
ব .িশ া 155 01 19 26 25 25 01 97 62.5% 

াতক (স ান) পরী ার ফলাফল 

পরী ার 

বছর 
িবভাগ/িবষয় 

অনাস ১ম বষ  অনাস ২য়  বষ  অনাস ৩য়  বষ  অনাস ৪থ  বষ  

মাট 

পরী াথী  
পাস  

 

ফল  

মাট 

পরী াথী  
পাস   ফল  

মাট 

পরী াথী  
পাস   ফল  

মাট 

পরী াথী  
১ম  ২য়  ৩য়  

২০১২ বাংলা  ১৮৭ ১৮০ ০৭ ২৩০ ২২২ ০৮ ১৪৪ ১৪০ ০৪ ১১৮ ০০ ৮৮ ২৬ 

২০১২ ইংেরিজ  ৮৭ ৮৩ ০৪ ৭৩ ৭১ ০২ ৯৩ ৮৮ ০৫ ৬৯ ০০ ৪৮ ১৯ 

২০১২ রা িব ান  ৩২২ ৩১১ ১১ ২৬৪ ২৫৫ ০৯ ১৮৭ ১৮৬ ০১ ১১৮ ০০ ৮৮ ২৯ 

২০১২ িহিব.  ২৩০ ২২২ ০৮ ১৬৪ ১৫৫ ০৯ ১২৯ ১২৭ ০২ ১১৪ ০৯ ৯২ ০৯ 

২০১২ সমাজকম  ১৫২ ১৪৮ ০৪ ১১৮ ১১৬ ০২ ৯৮ ৯৬ ০২ ৯২ ০৪ ৮২ ০৭ 

২০১২ অথনীিত  ১৬১ ১৫২ ০৯ ১১৯ ১১৮ ০১ ৮৪ ৮৪ ০০ ৬৩ ০০ ৫৩ ০৮ 

২০১২ দশন  ৬৪ ৫৯ ০৫ ৪৩ ৪২ ০১ ২৪ ২৪ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ 

২০১২ ব ব াপনা  ৮০ ৭৩ ০৭ ৩১ ২৯ ০২ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ 

 

১১।  ডায়ানািমক/ই ােরি ভ ওেয়ভ সাইট আেছ িক না?  :  হ াঁ। িঠকানা: jgcc.gov.bd 

 

১২।  একােডিমক ক ােল ার/পিরক না (আলাদা কাগেজ সংযু করণ) :  

 

১৩।  ওেয়ব-সাইট না থাকেল কত তািরেখর মেধ  ওেয়ব সাইট খালা হেব? : েযাজ  নয়।  

 

১৪।  মাি িমিডয়া াস ম আেছ িক না? থাকেল কয়িট? :  আেছ, ৪িট।  

 

১৫।  িডিজটাল কে  তির করেত পাের িক না?   

 কয়জন িশ ক িডিজটাল কে  িদেয় িণ কে  পাঠদান কেরন? : পাের, ৪০ জন।  

 

১৬।  িত ান এমিপওভু  িক না? : েযাজ  নয়।  

 

১৭।  িবপ  উি দ সংর ণ কনার তির করা হেয়েছ িক না? :  হ া।ঁ  
 

 

১৮।  িবগত িতন মােস িশ াথীেদর িশ ার মান উ য়েন গহৃীত পদে পসমূহ :  

(ক) অধ ে র ব ি গত তদারিকর মাধ েম িণকে  িশ াথীেদর উপি িত পযেব ণ, িশ াথীেদরেক িণকে  উপি ত হেত 

উৎসািহত করা, উপি িতর িনয়ম কানুন, ফলাফল অবিহত করা, রণা ও ষণা দােনর ব ব া করা। িশ কবৃে র উপি িত 

িনি ত করা।  

 



(খ) িণকে  উপি ত ছা -ছা ীেদর সংেগ অধ  ও িশ ক ম লীর ব ি গত স ক গেড় তালার মাধ েম পড়া না ও অন ান  

সমস া সমাধােনর উেদ াগ হণ। বল িশ াথী িচি ত কের তােদর পােঠা িতর িবষেয় ব ব া হণ করা  

 

(গ) ৫০% িণ পাঠদানেক মাি িমিডয়ায় উ ীত করার উেদ াগ হণ। ৪িট িণক েক মাি িমিডয়া িণকে  পা র। ২০% 

িণ পাঠদান মাি িমিডয়ার মাধ েম করা। ইন-হাউস িনং-এর মাধ েম সকল িশ কেক িডিজটাল কনেট  তিরেত স ম করার 

উেদ াগ হণ। ইেতামেধ  ৪০ জন িশ কেক িশ ণ দান এবং তােদর ারা মাি িমিডয়া িণ পাঠদান চাল ুকরা।  

উে খ  য, মাি িমিডয়া িণ পাঠদােনর ে  ছা -ছা ীেদর উপি িতর হার অেনক বিশ হয় এবং এর ফেল তােদর মেধ  নতনু 

উৎসাহ ও উ ীপনা ল  করা যায়।  

 

১৯।  িশ া িত ােন িবদ মান সমস াসমূহ :  

 

(ক) িণকে র তা: (কমপে  ৪০িট পাঠদান কে র েয়াজন আেছ) বতমােন ২২িট িণকে  পাঠদােনর ব ব া আেছ। পযা  

মাি িমিডয়া িশ া উপকরণ েয়াজন।    

  

(খ) িশ ক ও কমচারী তা 

 

(গ) িনরাপ া ও পিরেবেশর সমস া। মুল বান সাম ী যথা কি উটার ও মাি িমিডয়া সাম ী সংর েণর জন  পযা  িনরাপদ 

অবকাঠােমা নই। েয়াজনীয় িনরাপ ার অনকুূল সীমানা াচীর না থাকায় বিহরাগতেদর েবেশর ফেল িশ ার ও িনরাপ ার পিরেবশ 

কম। যেশার শহেরর যেকান অ েলর তুলনায় অ  কেলজ অ েল লাড- শিডং বণতা বিশ থাকায় মাি িমিঢয়ার মাধ েম াস 

পিরচালনায় সমস া। 

 

 উে খ  য, িশ া উপকরণ বরাে র ে  মাি িমিডয়া িশ া উপকরণ য় বাবদ অিতির  বরা  েয়াজন এবং কেলেজর উ য়ন 

তহিবল ব বহার কের মাি িমিডয়া িশ া উপকরণ েয়র অনুমিত দােনর ব ব া করেত হেব।  

 

 

 

 

িত ান ধােনর া র 

 
০৮.০৪.২০১৫ 

েফসর আবু তারাব মা. হাসান  

অথ  

যেশার সরকাির িসিট কেলজ, যেশার  


