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িবষয:় িব িভিিব িভি   সরকািরসরকাির   কেলেজকেলেজ   মা াসমা াস   কাসকাস   খ ালারখ ালার   লেলে   চা িহতচািহত   ত ািদত ািদ   রণরণ   সং াসং া ।।

      উপ  িবষেয়র পিরে ি েত িনে া  সরকাির কেলজস েহ মা াস কাস খালার লে  িনে া  ছক অ যায়ী ত ািদ
রণ বক পািরশসহ াব আগামী ০১.১০.২০১৯ তািরেখর মে   অিফস চলাকালীন সমেয় হাডকিপ এবং ইেমইল নং-

ds_col4@moedu.gov.bd-এ রণ িনি ত করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা:

িমক কেলেজর নাম মা াস পযােয় াথ ত িবষয়স হ
১ সরকাির িত মীর কেলজ, ঢাকা। েগাল ও পিরেবশ, পিরসং ান এবং মেনািব ান 
২ সরকাির বাঙলা কেলজ, ঢাকা। ইিতহাস (১ম ও শষ পব)
৩ বগম বদ ে সা সরকাির মিহলা কেলজ, ঢাকা। ইসলামী িশ া, িহসাবিব ান ও ব াপনা 
৪ নরিসংদী সরকাির কেলজ, নরিসংদী। িফ া  ও মােক ং 
৫ সরকাির দেব  কেলজ, মািনকগ । িফ া  এ  াংিকং এবং মােক ং
৬ রাজবাড়ী সরকাির কেলজ, রাজবাড়ী  িহসাবিব ান, ব াপনা, ইসলােমর ইিতহাস ও সং িত 

এবং ইিতহাস িবষেয় মা াস ১ম পব 
এবং 

পদাথিব ান, রসায়ন, গিণত, উি দিব া, দশন, ইসলােমর 
ইিতহাস ও সং িত িবষেয় শষ পব

৭ সরকাির ঞ র হাজী আলী আকবর কেলজ, 
খািলয়া র, ন েকাণা

 
বাংলা, রা িব ান ও সমাজকম িবষেয় মা াস ১ম ও শষপব

৮ জািতর িপতা ব ব  সরকাির কেলজ, গাজী র। সমাজকম, রা িব ান ও ব াপনা
৯ সরকাির এম এম আলী কেলজ, টাংগাইল। বাংলা, ইংেরিজ, ইিতহাস, ইসলােমর ইিতহাস ও সং িত, 

দশন, অথনীিত, সমাজকম এবং ব াপনা িবষেয় ( শষ পব)
১০ আন  মাহন কেলজ, ময়মনিসংহ। মােক ং এবং িফ া  এ  াংিকং
১১ সরকাির ব ব  কেলজ, গাপালগ । ইিতহাস িবষেয় (১ম পব)
১২ সরকাির কাজী মাহ বউ াহ (এক.এম) কেলজ, 

ফিরদ র।
রা িব ান, মােক ং, ব াপনা এবং েগাল ও পিরেবশ িবষেয় 

(১ম ও শষ পব)
১৩ ভাওয়াল বদের আলম সরকাির কেলজ, গাজী র। মােক ং ও িফ া
১৪ সরকাির িজব কেলজ, সিখ র, টা াইল। রা িব ান ও সমাজকম
১৫ ন েকাণা সরকাির মিহলা কেলজ, ন েকাণা। রা িব ান এবং সমাজকম িবষেয় (১ম ও শষ পব), বাংলা 

িবষেয় ( শষ পব) এবং ইসলােমর ইিতহাস ও সং িত িবষেয় 
(১ম পব)

১৬ সরকাির আেশক মাহ দ কেলজ, জামাল র। দশন ও ইসলািমক ািডজ
১৭ মৗলভীবাজার সরকাির মিহলা কেলজ, 

মৗলভীবাজার।
সমাজিব ান (১ম পব)

১৮ িসেলট সরকাির মিহলা কেলজ, িসেলট। ইিতহাস
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১৯ মৗলভীবাজার সরকাির কেলজ, মৗলভীবাজার। বাংলা, ইংেরিজ, দশন, ইিতহাস, ইসলােমর ইিতহাস ও 
সং িত, ব াপনা, পদাথিব ান, রসায়নিব ান, 

উি দিব ান, ািণিব ান এবং গিণত িবষেয় ১ম পব
২০ নামগ  সরকাির কেলজ, নামগ । অথনীিত, রা িব ান, ইংেরিজ, ব াপনা, গিণত এবং 

উি দিব া
২১ িবয়ানীবাজার সরকাির কেলজ, িসেলট। ইংেরিজ
২২ সরকাির সয়দ হােতম আলী কেলজ, বিরশাল। বাংলা, ইংেরিজ, িহসাবিব ান ও রা িব ান (১ম ও শষ পব)
২৩ চরফ াসন সরকাির কেলজ, ভালা। রা িব ান, সমাজকম, ইিতহাস, িহসাবিব ান এবং ব াপনা 

(১ম ও শষ পব)
২৪ গাংনী সরকাির িডি  কেলজ, গাংনী, মেহর র। রা িব ান (১ম পব)
২৫ সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা। সমাজকম, ব াপনা, িহসাবিব ান, বাংলা এবং ইসলােমর 

ইিতহাস ও সং িত
২৬ কলােরায়া সরকাির কেলজ, সাত ীরা। ব াপনা
২৭ যেশার সরকাির িস  কেলজ, যেশার। দশন
২৮ মিনরাম র সরকাির কেলজ, যেশার। রা িব ান ও সমাজকম
২৯ নড়াইল সরকাির িভে ািরয়া কেলজ, নড়াইল। ইংেরিজ, ইিতহাস, ইসলােমর ইিতহাস ও সং িত, রা িব ান, 

অথনীিত, িহসাবিব ান, উি দিব ান, ািণিব ান, 
পদাথিব ান ও রসায়ন িবষেয় শষ পব

৩০ য়াডা া সরকাির কেলজ, য়াডা া। বাংলা, ইংেরিজ, ইিতহাস, ইসলােমর ইিতহাস ও সং িত, 
রা িব ান, দশন, অথনীিত, িহসাবিব ান ও ব াপনা িবষেয় 

১ম পব

       ৩১  লাহাগড়া সরকাির আদশ মহািব ালয়, নড়াইল। বাংলা, সমাজিব ান, রা িব ান এবং িহসাবিব ান িবষেয় 
মা াস শষ পব

৩২ ি য়া সরকাির মিহলা কেলজ, ি য়া। ইসলােমর ইিতহাস ও সং িত িবষেয় শষ পব
৩৩ কািজ র সরকাির মন র আলী কেলজ, কািজ র 

িসরাজগ ।
বাংলা, ইসলােমর ইিতহাস ও সং িত ও িহসাবিব ান িবষেয় 
মা াস এবং রা িব ান, ইিতহাস, ব াপনা ও ািণিব া 

িবষয় মা াস ১ম পব
৩৪ শাহজাদ র সরকাির কেলজ, িসরাজগ । বাংলা, ইংেরিজ, ইিতহাস, রা িব ান, অথনীিত, ইসলােমর 

ইিতহাস, দশন িহসাবিব ান, ব াপনা, পদাথিব ান, 
রসায়ন, গিণত, উি দিব া ও ািণিব া িবষেয় ১ম ও শষ পব

৩৫ নও া সরকাির কেলজ, নও া। দশন, ব াপনা,গিণত ও উি দিব ান (১ম পব)
৩৬ মক লার রহমান সরকাির কেলজ, প গড়। বাংলা, ইংেরিজ, ইিতহাস, রা িব ান, িহসাবিব ান এবং 

ব াপনা (১ম পব)
৩৭ ঠা র াও সরকাির কেলজ, ঠা র াও।  ইিতহাস, দশন, পদাথিব া, রসায়ন ও ািণিব া
৩৮ চ াম সরকাির মিহলা কেলজ, চ াম। ইংেরিজ, রা িব ান, সমাজিব ান, সমাজকম এবং মেনািব ান 

িবষেয় শষপব
৩৯ রা ামা  সরকাির কেলজ, রা ামা ।  ইসলােমর ইিতহাস ও সং িত,িহসাবিব ান ও ব াপনা 

(ি িলিমনারী  মা াস)
৪০ খাগড়াছিড় সরকাির কেলজ, খাগড়াছিড়। ইিতহাস িবষেয় ১ম ও শষ পব এবং রা িব ান িবষেয় ১ম পব
৪১ িম া সরকাির কেলজ, িম া। ব াপনা, িহসাবিব ান, রা িব ান এবং ইংেরিজ 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯
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িমক কেলেজর 
নাম, 

অব ান, 
আয়তন 
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(িবগত ৩ বছেরর)
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মহাপিরচালক
মা িমক ও উ িশ া অিধদ র

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

২৪-৯-২০ ১৯

িশদা শারিমন 
উপসিচব

৩


