
বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

জুম ক্লাউড লমটিং-এর মাধ্যলম 

                                   গাইড লিক্ষকলকর সালে লিক্ষােীলের 

পলরলচলিমূিক ক্লাস 

 

িলিোর, ১০ অলটাের ২০২০ 

লেজ্ঞাি লেভাগ 

সময় বরািিিং গাইড লিক্ষক জুম আইলড পাস বকাড 

সকাি 

১০:০০-১০:৩০ 

২০০০১ বেলক 

২০০৪৫ পর্ যন্ত 

এ এম এম জায়াে  

সহকারী অধ্যাপক (ইিংলরলজ) 
257 999 4461 107108 

সকাি 

১০:৪৫-১১:১৫ 

২০০৪৬ বেলক 

২০০৯০ পর্ যন্ত 

বেরলেৌস কলের  

সহকারী অধ্যাপক (ইিংলরলজ) 
521 017 6532 107108 

সকাি 

১১:৩০-১২:০০ 

২০০৯১ বেলক 

২০১৩৫ পর্ যন্ত 

বরাকসািা বেগম  

সহকারী অধ্যাপক (রসায়ি) 
759 362 0630 176177 

বেিা 

১২:১৫-১২:৪৫ 

২০১৩৬ বেলক 

২০১৮০ পর্ যন্ত 

আেদুি বমালমি  

সহকারী অধ্যাপক (জীেলেজ্ঞাি) 
349 975 0562 178179 

 

মািলেক লেভাগ 

সময় বরািিিং গাইড লিক্ষক জুম আইলড পাস বকাড 

সকাি 

১০:০০-১০:৩০ 

২০৩০১ বেলক 

২০৩৪৫ পর্ যন্ত 

আবুি েজি  

প্রভাষক (সমাজলেজ্ঞাি) 
512 371 5027 117118 

সকাি 

১০:৪৫-১১:১৫ 

২০৩৪৬ বেলক 

২০৩৯০ পর্ যন্ত 

সসয়ো উলে বসলিিা  

সহকারী অধ্যাপক (বপৌরিীলি) 
835 167 0198 269270 

সকাি 

১১:৩০-১২:০০ 

২০৩৯১ বেলক 

২০৪১৭ পর্ যন্ত 

সসয়ে মাহফুজ-উি-আিম  

সহকারী অধ্যাপক (যুলিলেদ্যা)  
265 288 5917 121122 

 

 

ব্যেসায় লিক্ষা লেভাগ 

সময় বরািিিং গাইড লিক্ষক জুম আইলড পাস বকাড 

সকাি 

১০:০০-১০:৩০ 

২০৬০১ বেলক 

২০৬৪০ পর্ যন্ত 

নুসরাি জাহাি পালয়ি  

প্রভাষক (অে যিীলি) 
292 386 0558 109110 

সকাি 

১০:৪৫-১১:১৫ 

২০৬৪১ বেলক 

২০৬৮০ পর্ যন্ত 

োরজািা ইয়াছলমি  

প্রভাষক (উৎপােি ব্যেস্থাপিা ও লেপণি) 
680 634 9411 286287 

সকাি 

১১:৩০-১২:০০ 

২০৭২১ বেলক 

২০৭৬০ পর্ যন্ত 

লিমুি বচৌধুরী  

সহকারী অধ্যাপক (আইলসট) 
645 001 5952 275275 

বেিা 

১২:১৫-১২:৪৫ 

২০৭৬১ বেলক 

২০৮০০ পর্ যন্ত 

মুহেে লজয়াউর রহমাি  

সহকারী অধ্যাপক (লহসােলেজ্ঞাি) 
609 144 8358 253254 

 

 

 

 

 

  

অধ্যক্ষ 

বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম



বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

জুম ক্লাউড লমটিং-এর মাধ্যলম 

গাইড লিক্ষকলকর সালে লিক্ষােীলের 

পলরলচলিমূিক ক্লাস 

 

রলেোর, ১১ অলটাের ২০২০ 

লেজ্ঞাি লেভাগ 

সময় বরািিিং গাইড লিক্ষক জুম আইলড পাস বকাড 

সকাি 

১০:৪৫-১১:১৫ 

২০১৮১ বেলক 

২০২২৫ পর্ যন্ত 

লেধাি েত্ত 

সহকারী অধ্যাপক (উচ্চির গলণি) 
247 544 3533 265266 

সকাি 

১১:৩০-১২:০০ 

২০২২৬ বেলক 

২০২৫৭ পর্ যন্ত 

অলিলমষ পাি 

 সহকারী অধ্যাপক (পোে যলেজ্ঞাি) 
879 223 5175 174175 

 

 

 

ব্যেসায় লিক্ষা লেভাগ 

সময় বরািিিং গাইড লিক্ষক জুম আইলড পাস বকাড 

সকাি 

১০:৪৫-১১:১৫ 

২০৬৮১ বেলক 

২০৭২০ পর্ যন্ত 

মুহােে রুহুি কালের  

সহকারী অধ্যাপক (োিংিা) 
481 329 2287 101102 

সকাি 

১১:৩০-১২:০০ 

২০৮০১ বেলক 

২০৮৪০ পর্ যন্ত 

কৃষ্ণ প্রসাে ধর  

সহকারী অধ্যাপক (ব্যেস্থাপিা) 
895 555 7334 277278 

বেিা 

১২:১৫-১২:৪৫ 

২০৮৪১ বেলক 

২০৮৫২ পর্ যন্ত 

এম এ বমালমি  

সহকারী অধ্যাপক (োিংিা) 
743 435 2240 101102 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                        

 

 

 

অধ্যক্ষ 

বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 


