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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.৩১.০০২.১৯.৮৯২(ক) তািরখ: 
১৭ ন ২০১৯

৩ আষাঢ ়১৪২৬

িবষয:় িব িভিবিভ   সরকািরসরকাির   কেলেজরকেলেজর   উউ   মা িমকমা িমক  পযােয়পযােয়   আসনআসন  িি ।।

               উপ  িবষেয়র পিরে ি েত সরকাির কেলজস েহ চািহত আসন ি র িবষেয় পিরদশন িতেবদন
উে িখত ইেমইল কানায় (ds_col4@moedu.gov.bd) অ   জ িরিভি েত রণ িনি ত করার জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা:

: নং কেলেজর নাম চািহত িবষয়
১ কিবরহাট সরকাির কেলজ, 

নায়াখালী
২০১৯-২০ িশ াবেষ িব ান শাখায় ২৫০  মানিবক শাখায় 
২৫০  এবং বসায় িশ া শাখায় ৪০০  সহ মাট ৯০০  আসন 
ি

২ চৗ হনী সরকাির এস. এ কেলজ, 
বগমগ , নায়াখালী

২০১৯-২০২০ িশ াবেষ িব ান শাখায় ১৫০  এবং মানিবক 
শাখায় ১৫০  সহ মাট ৩০০  আসন ি

৩ সানাই িড় সরকাির কেলজ, 
সানাই িড়, নায়াখালী

২০১৯-২০২০ িশ াবেষ মানিবক শাখায় ৩০০  এবং বসায় 
িশ া শাখায় ৩০০  সহ মাট ৬০০  আসন ি

৪ সকত সরকাির কেলজ, বণচর, 
নায়াখালী

২০১৯-২০ িশ াবেষ িব ান শাখায় ১৫০ , মানিবক শাখায় 
১৫০  এবং বসায় িশ া শাখায় ১৫০  সহ মাট ৪৫০  আসন 
ি

৫ কাইল সরকাির কেলজ, 
রাদনগর, িম া

২০১৯-২০ িশ াবেষ মানিবক শাখায় ৩০০  এবং বসায় িশ া 
শাখায় ১৫০  সহ মাট ৪৫০  আসন ি

৬ আ স ম আব র রব সরকাির 
কেলজ, রামগিত, ল ী র

২০১৯-২০২০ িশ াবেষ মানিবক শাখায় ১০০  এবং বসায় 
িশ া শাখায় ১০০  সহ মাট ২০০  আসন ি

৭ িফেরাজ িময়া সরকাির কেলজ, 
া ণবািড়য়া

২০১৯-২০২০ িশ াবেষ মানিবক শাখায় ১৫০  এবং বসায় 
িশ া শাখায় ১৫০  সহ মাট ৩০০  আসন ি

৮ হাসান র শহীদ নজ ল সরকাির 
কেলজ, দাউদকাি , িম া

২০১৯-২০২০ িশ াবেষ মানিবক শাখায় ১৫০  এবং বসায় 
িশ া শাখায় ১৫০  সহ মাট ৩০০  আসন ি

৯ সরকাির িজয়া মিহলা কেলজ, 
ফনী

২০১৯-২০২০ িশ াবেষ মানিবক শাখায় ১০০ , বসায় িশ া 
শাখায় ১০০  এবং িব ান শাখায় ৫০  সহ মাট ২৫০  আসন 
ি

১০ মন রা সরকাির কেলজ, ভালা ২০১৯-২০২০ িশ াবেষ মানিবক শাখায় ১৫০  আসন ি
১১ লালমাই সরকাির কেলজ, িম া ২০১৯-২০২০ িশ াবেষ িব ান শাখায় ১৫০  মানিবক শাখায় 

১৫০  এবং বসায় িশ া শাখায় ১৫০  সহ ৪৫০  আসন ি
১২ সনবাগ সরকাির কেলজ, 

সনবাগ, নায়াখালী
২০১৯-২০ িশ াবেষ মানিবক শাখায় ১৫০  এবং বসায় িশ া 
শাখায় ১৫০  সহ মাট ৩০০  আসন ি

১৩ হািজরহাট উপ ল সরকাির 
কেলজ, কমলনগর, ল ী র

২০১৯-২০২০ িশ াবেষ মানিবক শাখায় ২০০  এবং বসায় 
িশ া শাখায় ১০০  সহ মাট ৩০০  আসন ি

১



১৭-৬ -২০ ১৯

চয়ার ান
মা িমক ও উ  মা িমক িশ ােবাড, 
চ াম/ িম া/বিরশাল

িশদা শারিমন
উপসিচব

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.৩১.০০২.১৯.৮৯২(ক)/১(৫) তািরখ: ৩ আষাঢ ়১৪২৬
১৭ ন ২০১৯

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

২


