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জ ির 

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.৩১.০০২.১৮.১০২৯ তািরখ: 
০৯ জলুাই ২০১৯

২৫ আষাঢ় ১৪২৬

িবষয়: সরকািরসরকাির  কেলজসমেূহকেলজসমেূহ  অনাসঅনাস  কাসকাস  চালরুচালরু  িবষেয়িবষেয়  তথ ািদতথ ািদ  রণরণ।।
সূ : সূ : িশ া ম ণালেয়র ারক নং-

১) ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.৩১.০০২.১৮.৮৯৭, তািরখ: ১৭.০৬.২০১৯
২) ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.৩১.০০২.১৮.৯৫১, তািরখ: ২০.০৬.২০১৯
৩) ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.৩১.০০২.১৮.৯৬৩, তািরখ: ২৬.০৬.২০১৯
৪) ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.৩১.০০২.১৮.৯০০, তািরখ: ১৭.০৬.২০১৯
৫) ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.৩১.০০২.১৮.৯৬০, তািরখ: ২৬.০৬.২০১৯
৬) ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.৩১.০০২.১৮.৯৫২, তািরখ: ২৫.০৬.২০১৯
৭) ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.৩১.০০২.১৮.৯৪৭, তািরখ: ২৫.০৬.২০১৯
৮) ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.৩১.০০২.১৮.৯০৫, তািরখ: ১৮.০৬.২০১৯
৯) ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.৩১.০০২.১৮.৯০৪, তািরখ: ১৮.০৬.২০১৯
১০) ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.৩১.০০২.১৮.৯০৩, তািরখ: ১৮.০৬.২০১৯
১১) ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.৩১.০০২.১৮.৯৭০, তািরখ: ৩০.০৬.২০১৯
১২) ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.৩১.০০২.১৮.১০২৮, তািরখ: ০৯.০৭.২০১৯
১৩) ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.৩১.০০২.১৮.১০০২, তািরখ: ০৩.০৭.২০১৯

১৪) মাউিশ অিধদ েরর ারক নং-৩৭.০২.০০০০.১০৩.৫৪.০০২.১৯/৬৪৩৫, তািরখ:
০৭.০৭.২০১৯

 
         উপযু  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, িবিভ  সরকাির কেলজসমেূহ অনাস কাস খালার
লে  উি িখত সূ  ১-১২ নং ারেক চািহত ছক পূরণপূবক তথ ািদ এবং পািরশসহ াব রেণর জ
অ েরাধ জানােনা হেয়িছল। পরবতীেত তথ ািদ না পাওয়ায় সূ  ১৩ নং ারেক তািগদপ  রণ করা
হেয়িছল। সূসূ   ১৪১৪  নংনং  ারেকারেক  িনধািরতিনধািরত  ছকছক  পরূণপরূণ  নানা  কেরইকেরই  কবলমাকবলমা   অধ গণঅধ গণ  হেতহেত  দািখলকতৃদািখলকতৃ
কাগজপ ািদকাগজপ ািদ  আপনারআপনার  কাযালয়কাযালয়  হেতহেত  রণরণ  করাকরা  হেয়েছহেয়েছ।।

০২।     বিণতাব ায়, সেূ  উি িখত সরকাির কেলজসমেূহ অনাস কাস খালার লে  িনে া  িনধািরত ছক
পূরণপূবক ( মা সাের) তথ ািদ এবং পািরশসহ াব আগামী ১১.০৭.২০১৯ তািরখ অিফস চলাকালীন
সমেয় অ  শাখায় হাড কিপ এবং সফট কিপ (ds_col4@moedu.gov.bd) রণ িনি ত করার জ
িনেদশ েম অ◌ুনেরাধ করা হেলা:

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯
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৯-৭-২০১৯

মহাপিরচালক
মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র

মিুশদা শারিমন
উপসিচব

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.৩১.০০২.১৮.১০২৯/১(৪) তািরখ: ২৫ আষাঢ় ১৪২৬
০৯ জলুাই ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অধ ......................................., .
২) িসিনয়র সিচব এর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) ব ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ

৯-৭-২০১৯

মিুশদা শারিমন 
উপসিচব
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