
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িশ া ম ণালয় 

মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ 
বসরকাির কেলজ-৬ শাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭০.৬২.০০১.১৮.১৪৯ তািরখ: 
২৬ ন ২০১৮

১২ আষাঢ ়১৪২৫

িবষয:় দেশরদেশর   িব িভিবিভ   িশ ািশ া   ব ােডরবােডর   আওতাধীনআওতাধীন   বসরকািরবসরকাির   কেলজস েহকেলজস েহ   ২০১৮২০১৮--২০১৯২০১৯  িশ াবেষিশ াবেষ   িব ানিব ান ,,
মানিবকমানিবক  ওও  বসায়বসায়   িশ ািশ া   িবভােগিবভােগ   আসনআসন  সং াসং া   ি করণি করণ   সং াসং া ।।

উপ ◌্  িবষয় দেশর িবিভ  িশ া বােডর আওতাধীন িনে া  কেলজস েহ ২০১৮-২০১৯ িশ াবেষ একাদশ িণেত িনিদ
কাটার অিতির  আসেন ছা -ছা ী ভিতর অ মিত দােন িনেদশ েম ম ণালেয়র স িত াপন করা হেলা: 

ং নং িত ােনর নাম ও কানা ২০১৮-১৯ িশ াবেষ অ েমািদত অিতির  আসন
০১. নরিসংদী পাবিলক কেলজ

া ী, নরিসংদী।
িব ান -১৫০

০২. জালাল উি ন কেলজ
বগমগ , নায়াখালী।

মানিবক িবভাগ-৪৫০
বসায িশ া -৪৫০
িব ান - ১৫০

০৩. কাজী নামান আহেমদ িডি  কেলজ।
রাদনগর, িম া।

মানিবক -২০০

০৪. িনমসার  নাব আলী কেলজ
িড়চং, িম া।

িব ান -১৫০
মানিবক -১৫০

বসায় িশ া -১৫০ 
০৫. কিফল উি ন িড ী কেলজ

সদর, ল ী র।
বসায় িশ া-২৫০
মানিবক-২০০
িব ান- ১০০

০৬. হাজীগ  িডি  কেলজ
হাজীগ , াদ র।

িব ান-১০০
বসায় িশ া-১০০
মানিবক-১০০

০৭. জনতা িডি  কেলজ
সদর, ল ী র।

বসায় িশ া-১৫০
মানিবক-১৫০

০৮. টা াইল রিসেডিনিসয়াল কেলজ
আ িলয়া, ঢাকা।

িব ান-১৫০
বসায় িশ া-১৫০
মানিবক-১৫০

০৯. হাইমচর মহািব ালয়
হাইমচর, াদ র।

িব ান-১৫০
বসায় িশ া-১৫০
মানিবক-১৫০

১০. সানাই ড়ী কেলজ, সানাই ড়ী, নায়াখালী। বসায় িশ া-৩৫০
মানিবক-২০০

১১. মাইজদী পাবিলক কেলজ, সদর, নায়াখালী। বসায় িশ া-১৫০
মানিবক-১৫০

১



১২. ােধর হাট আ ল মােলক (উিলক) িড ী কেলজ, সদর,
নায়াখালী।

িব ান-১৫০
বসায় িশ া-১৫০
মানিবক-১৫০

১৩. সামপাড়া কেলজ, চাটিখল, নায়াখালী। বসায় িশ া-১০০
মানিবক-১০০

১৪. এম এ হােসম কেলজ, বগমগ , নায়াখালী। বসায় িশ া-৩০০
মানিবক-১৫০

১৫. বিদউল আলম কেলজ, রাদনগর, িম া। িব ান-১৫০
বসায় িশ া-২৫০
মানিবক-৩০০

২৭-৬ -২০ ১৮

চয়ার ান
 মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড ঢাকা/ িম া। 

িশদা শারিমন
উপসিচব ( িতক )

ফান: ৯৫৭৭৪২৫

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭০.৬২.০০১.১৮.১৪৯/১(৭) তািরখ: ১২ আষাঢ ়১৪২৫
২৬ ন ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) মহাপিরচালক, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র
২) মহাপিরচালক, বাংলােদশ িশ াত  ও পিরসং ান েরা ( ানেবইস)
৩) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৫) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৬) অ , ..........................................................।
৭) ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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িশদা শারিমন 
উপসিচব ( িতক )
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