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২৫ আি ন ১৪২৫

িবষয:় িব িভিবিভ   বসরকািরবসরকাির   কেলেজকেলেজ   াপনাপন ,  ,  িবষয়িবষয়  খ ালাখ ালা ,  ,  িবভাগিবভাগ   খ ালাখ ালা ,  ,  পাঠদানপাঠদান   এবংএবং  একােডিমকএকােডিমক
ী িতরী িতর   অ মিতরঅ মিতর   আেবদনআেবদন।।

উপ  িবষেয় িনে  বিণত কেলজ াপন,িবষয় খালা, িবভাগ খালা, পাঠদান এবং একােডিমক ী িতর অ মিত দােনরলে
ম ণালেয়র সবেশষ পিরপ  অ যায়ী সেরজিমেন পিরদশন কের ম ণালেয়র িনধািরত ছক মাতােবক িতেবদন রণ করার জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

নং িত ােনর নাম াথ ত িবষেয়র নাম

০১. কাজী ম  কেলজ
কাটালীপাড়া, গাপালগ । ল  স ীত িবষয় খালার আেবদন।

০২. িস  রেয়ল কেলজ
ি শাল, ময়মনিসংহ। কেলজ াপেনর আেবদন।

০৩.
দি ণ নড়াইল
িশ িলয়া মহািব ালয়
সদর, নড়াইল।

িষ িশ া িবষয় খালার আেবদন।

০৪. এডেভােকট শাহাব উি ন কেলজ
গফর া, ময়মনিসংহ। কেলজ পাঠদােনর আেবদন।

০৫. বড়বাড়ীয়া আইিডয়াল কমাস কেলজ
বােগরহাট। বসা িশ া শাখা খালার আেবদন।

০৬.
কািচয়া টবগী উয়ািছন পাড়া (ই,িপ)
মহািব ালয়
বারহানউি ন, ভালা।

েগাল, সমাজকম, ি িব া, অথনীিত, মেনািব ান,
গাহ  অথনীিত, ইসলােমর ইিতহাস এবং বসায়
িশ ার িফ  াংিকং ও বীমা িবষয় খালার আেবদন।

০৭. স জপ ী মহািব ালয়
মিনরাম র, যেশার।

ইসলাম িশ া, ইসলােমর ইিতহাস ও সমাজিব ান িবষয়
খালার আেবদন।

০৮. কিরমগ  পৗর মেডল কেলজ
কিরমগ , িকেশারগ । কেলজ একেডিমক ী িতর আেবদন।

১



০৯. ি শাল লবাড়ীয়া ম ী কেলজ
লবাড়ীয়া, ময়মনিসংহ।

সমাজকম,ইসলােমর ইিতহাস েগাল িবষয় খালার
আেবদন।

১০.
আলহা  আ ল ওয়ােজদ
িব.এম.কেলজ
মাদারগ , জামাল র।

কেলজ াপেনর আেবদন।

১১. কলাপাড়া পাবিলক কেলজ
কলাপাড়া, প য়াখালী। কেলজ াপেনর আেবদন।

১২.
চি য়া ি ি পাল পাড়া আইিডয়াল
মহািব ালয়

লছিড়, গাইবা া।
 কেলজ াপেনর আেবদন।

১৩.
ক ামি য়ান কেলজ
ঈ রদী, পাবনা। কেলজ াপেনর আেবদন।

১০ -১০ -২০ ১৮

চয়ার ান,মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, ঢাকা, 
ময়মনিসংহ.যেশার, বিরশাল,  রাজশাহী।

মাহা দ রােশ ল ইসলাম
উপসিচব

ফান: ৯৫৭৭৪২৫

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭০.১৬.০০১.১৭.৩১৯/১(৩) তািরখ: ২৫ আি ন ১৪২৫
১০ অে াবর ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) অ , ..................।
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মাহা দ রােশ ল ইসলাম 
উপসিচব
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