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১০ ভা  ১৪২৬

িবষয:় িব িভিবিভ   িশ ািশ া   ব ােডরবােডর   আওতাধীনআওতাধীন   বসরকািরবসরকাির   কেলজকেলজ   াপনাপন ,  ,  পাঠদানপাঠদান  ,   ,  িবষয়িবষয়  খ ালাখ ালা   ওও  িবভাগিবভাগ
খ ালাখ ালা   ওও  নামনাম   পিরবতেনরপিরবতেনর   িবষেয়িবষেয়  িতেবদনিতেবদন   রণরণ ।।

উপ  িবষেয় িনে া  বসরকাির িশ া িত ােনর কেলজ াপন, পাঠদান , িবষয় খালা ও একােডিমক ী িতর লে
ম ণালেয়র সবেশষ পিরপ  অ যায়ী সেরজিমন পিরদশন কের ম ণালেয়র িনধািরত ছক মাতােবক  মতামতসহ

িতেবদন রণ করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা:

 নং িত ােনর নাম াথ ত িবষেয়র নাম

০১. িঝনাইদহ পৗর মেডল কেলজ,
িঝনাইদহ পৗরসভা, িঝনাইদহ

মানিবক িবভােগ িবষয় ( সমাজিব ান ও িষিশ া ) 
অ েমাদন সে ।

০২. চরম য়া িডি  কেলজ,
সদর, নায়াখালী। সমাজিব ান িবষয় খালা।

০৩.
িদ রেয়ল ই ার াশনাল 

কেলজ,
দিব ার, িম া

পাঠদােনর অ মিত।

০৪.
ধানিদয়া বগম খােলদা িজয়া 

কেলজ,
কলােরায়া, সাত ীরা

িষ িশ া িবষয় খালা।

০৫. গাবরাতলা মিহলা কেলজ,
সদর, াপাইনবাবগ

ি িব া, ইসলাম িশ া, সমাজকম, ইিতহাস ও 
েগাল িবষয় খালা।

০৬. িড়পাড়া কেলজ,
কািজ র, িসরাজগ িষিশ া, েগাল, সমাজকম িবষয় খালা।

০৭. িস  রেয়ল কেলজ,
ি শাল, ময়মনিসংহ পাঠদােনর অ মিত।

০৮. তমালতলা মিহলা কেলজ,
লাল র, নােটার ইিতহাস িবষয় খালা।

০৯.
িবটঘর দানবীর মেহশচ  

ভ াচা  িব াপীঠ,
নবীনগর, া ণবািড়য়া

পাঠদােনর অ মিত।

১০.
হিল-চাই  ই ার াশনাল 

কেলজ,
সদর, ময়মনিসংহ

পাঠদােনর অ মিত।

১১. স াল াবেরটির কেলজ,
সাভার, ঢাকা াপেনর অ মিত।  

১২. ব লবািড়য়া ইউিনয়ন কেলজ,
গলািচপা, প য়াখালী

মানিবক িবভােগ অথনীিত িবষয় ও বািণজ  িবভােগ 
িফ া  এ  াংিকং িবষয় খালা ।

১



১৩.
আিমরজান কেলজ,

িখলে ত, ঢাকা একােডিমক ী িত।

২৫-৮-২০ ১৯

চয়ার ান

েকশ চ  িব াস
সিচব (অিতির  দািয় )

ফান: ৯৫৭৭৪২৫

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭০.১৬.০০১.১৭.২৩২/১(৩) তািরখ: ১০ ভা  ১৪২৬
২৫ আগ  ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  সিচব, কেলজ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) কি উটার অপােরটর, আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) অ ., .................।

২৫-৮-২০ ১৯

েকশ চ  িব াস 
সিচব (অিতির  দািয় )
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