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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭০.৬২.০০১.১৮.১৭৯ তািরখ: 
০১ লাই ২০১৯

১৭ আষাঢ ়১৪২৬

িবষয:় বসরকািরবসরকাির   কেলজস েহকেলজস েহ   ২০১৯২০১৯--২০২০২০২০   িশ াবেষিশ াবেষ   ায়ীায়ী  আসনআসন  সং াসং া   ি করণি করণ   সং াসং া ।।

   উপ  িবষেয় চয়ার ান, মা িমক ও উ  মা িমক িশ ােবাড, িম া এর পািরেশর আেলােক িনে া
কেলজস েহ২০১৯-২০২০ িশ াবেষ একাদশ িণেত িনিদ  কাটার অিতির  আসেন ছা -ছা ী ভিতর অ মিত

ায়ীভােব িনেদশ েম ম ণালেয়র স িত াপন করা হেলা: 
িমক নং িত ােনর নাম ও কানা ২০১৯-২০২০ িশ াবেষ চািহত অিতির  আসন

০১. রামগিত আহমিদয়া কেলজ, 
রামগিত, ল ী র

মানিবক-১০০
বসায়-১০০

০২. নবতী িডি  কেলজ, 
চৗ াম, িম া

মানিবক-১৫০
বসায়-১৫০

িব ান-১৫০
০৩. অ াপক আ ল কালাম ম মদার মিহলা কেলজ,

লালমাই, িম া
মানিবক-১৫০

০৪. নাউরী আদশ িডি  কেলজ, 
মতলব, াদ র

মানিবক-১৫০
বসায়-১০০

০৫. াশকাইট াির ার রিফ ল ইসলাম িময়া িডি  কেলজ,
রাদনগর, িম া

মানিবক-১৫০

০৬. ছাট শরীফ র িডি  কেলজ,
লালমাই, িম া

মানিবক-৩০০

০৭. শাহ শরীফ িডি  কেলজ,
মেনাহরগ , িম া

মানিবক-১০০
বসায়-১০০

০৮. কালসার নাইমা আলম িডি  কেলজ,
কসবা, া ণবািড়য়া

মানিবক-১৫০

০৯. মাইজদী পাবিলক কেলজ,
সদর, নায়াখালী

মানিবক-৩০০
বসায় -১৫০

১০. িজ র রিহম কেলজ,
সদর, ল ী র

মানিবক-১৫০
বসায়-১৫০

১১. এনােয়ত উ াহ মিহলা কেলজ,
সানাগাজী, ফনী

মানিবক-১০০

১-৭-২০ ১৯

রিন চাকমা
িসিনয়র সহকারী সিচব (অিতির  দািয় )
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চয়ার ান 
মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, িম া

ফান: ৯৫৭৭৪২৫

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭০.৬২.০০১.১৮.১৭৯/১(৪) তািরখ: ১৭ আষাঢ ়১৪২৬
০১ লাই ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচব এর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) অ , ............................।
৪) ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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রিন চাকমা 
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