
 

সেলিম নাওয়াজ স ৌধুরী 

অধ্যক্ষ(ভারপ্রাপ্ত) 

রাউজান েরকালর কলিজ, রাউজান,  ট্টগ্রাম। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

কলরানা মহামালরর কারলে লিক্ষা প্রলিষ্ঠান বন্ধকািীে জনগলের মলধ্য োমালজক েল িনিা সৃলি, অনিাইন ক্লাে পলর ািনা ও 

মলনটলরিং, প্রিােলনক ও একালেলমক কার্ যক্রলম েহয়িা, প্রকল্প কালর্ যর সেখাশুনা, কলিজ প্রাঙ্গন পলরষ্কার-পলরচ্ছন্নিার কালর্ যর িোরলক, 

একােি সেলেলি ভলিযচ্ছুক লিক্ষার্থীলের িথ্য সেবা প্রোন এবিং অন্যান্য কার্ যক্রম সুষ্ঠুভালব েম্পােলনর িলক্ষ লনম্নলিলখি রুটিন অনুোলর 

েকি লিক্ষকবৃন্দলক পর্ যায়ক্রলম েকাি 10টা হলি দুপুর 2টা পর্ যন্ত কলিলজ োলয়ত্ব পািলনর অনুলরাধ করা হলিা।  
 

ক্রম নাম ও পেবী োলয়ত্ব পািলনর 

িালরখ 

স্বাক্ষর/মন্তব্য 

টিম-01 জনাব সমাহাম্মে নূরুি আব্বাছ, েহ: অধ্যাপক, গলেি 08/08/2020  

 জনাব সমাোঃ জলহরুি ইেিাম, েহ: অধ্যাপক, ইেিালমর ইলিহাে ও েিংস্কৃলি 15/08/2020  

 জনাব আছমা সুিিানা, প্রভাষক, ব্যবস্থা 19/08/2020  

 জনাব সমাোঃ মাহফুজুি আিম, প্রভাষক, ইেিালমর ইলিহাে ও েিংস্কৃলি   

টিম-02 জনাব নুরুি আলজম স ৌধুরী, েহ: অধ্যাপক, েি যন 09/08/2020  

 জনাব েবুজ োি, প্রভাষক, গলেি 15/08/2020  

 জনাব সেয়ো সরলহনা আফলরাজ, প্রভাষক, রাষ্ট্রলবজ্ঞান 20/08/2020  

 জনাব সুজন লবশ্বাে, প্রভাষক, লহোবলবজ্ঞান   

টিম-03 জনাব অপ যন কালন্ত ব্যানাজী, প্রভাষক, রোয়ন 10/08/2020  

 জনাব প্রেীপ কুমার বড়ুয়া, প্রভাষক, বািংিা 15/08/2020  

 জনাব আি মাসুে রানা, প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা 22/08/2020  

 জনাব সমাোঃ মাছুম মজুমোর, প্রভাষক, লহোবলবজ্ঞান   

টিম-04 জনাব নালগ যছ আক্তার, প্রভাষক, ইিংলরলজ 12/08/2020  

 জনাব সেয়ো কামরুন নাহার, প্রভাষক, বািংিা 15/08/2020  

 জনাব নজরুি ইেিাম, প্রভাষক, লহোবলবজ্ঞান 23/08/2020  

 জনাব লনিাি রালজয়া, প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা   

টিম-05 জনাব অপে যা স ৌধুরী, প্রভাষক, রাষ্ট্রলবজ্ঞান 13/08/2020  

 জনাব েীমা  ক্রবিী, প্রভাষক, লহোবলবজ্ঞান 15/08/2020  

 জনাব সমাোঃ এরিাে উল্লাহ স ৌধুরী, প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা 24/08/2020  

 জনাব সমাোঃ সবারহান উলিন, প্রভাষক, লহোবলবজ্ঞান   

টিম-06 জনাব টুম্পা সে, প্রভাষক, পোর্থ যলবজ্ঞান 15/08/2020  

 জনাব পূরবী স ৌধুরী, প্রভাষক, অর্থ যনীলি 16/08/2020  

 জনাব সমাোঃ ইমাম সহালেন, প্রভাষক, অর্থ যনীলি 25/08/2020  

 জনাব মলহন উলিন গাজী, প্রভাষক, লহোবলবজ্ঞান   

টিম-07 জনাব মলন আকিার, প্রভাষক, রাষ্ট্রলবজ্ঞান 15/08/2020  

 জনাব িবব যরী সে, প্রভাষক, জীবলবজ্ঞান 17/08/2020  

 জনাব িােলমন আকিার, প্রভাষক, অর্থ যনীলি 26/08/2020  

 জনাব েীপন োি, প্রভাষক, অর্থ যনীলি   

টিম-08 জনাব এে,এম হালবব উল্লাহ, প্রভাষক, আইলেটি 15/08/2020  

 জনাব সমাহাম্মে মলহউলিন, িরীর   যা লিক্ষক 18/08/2020  

 জনাব সমাহাম্মে সুজন, প্রভাষক, রাষ্ট্রলবজ্ঞান 27/08/2020  

 জনাব জয়নাি আলবেীন, প্রভাষক, েি যন   

টিম-09 লরজাব য টিম :   

 জনাব সমাোঃ আলিক উল্লাহ স ৌধুরী, প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা 15/08/2020  

 জনাব আক্কাে আিী, িাইলেলরয়ান   
 

লব.দ্র:  

1) োলয়ত্ব পািনকািীন েকিলক স্বাস্থয অলধেপ্তর কর্তযক জালরকৃি েকি স্বাস্থযলবলধ ও লনলে যিনা কল ারভালব অনুেরে করলি হলব। 

   2) জরুরী প্রলয়াজলন োলয়ত্ব পািলনর লনধ যালরি লেন পলরবিযলনর সক্ষলে পূব যানুমলির প্রলয়াজন হলব।  
           
 

 

 

 
 


