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১৪ াবণ ১৪২৬

িবষয়: িবষয়িবষয়  খালারখালার  অ মিতঅ মিত  দানদান।।

  উপযু  িবষেয় চয়ারম ান, মাধ িমক ও উ  মাধ িমক িশ া বাড, ঢাকা, িসেলট, যেশার, ময়মনিসংহ,
বিরশাল, িম া, রাজশাহী ও িদনাজপরু এর পািরেশর পিরে ি েত িন বিণত কেলজসমেূহ উ
মাধ িমক পযােয় িবষয় খালার অ মিত দােন িনে া  শেত ম ণালেয়র স িত িনেদশ েম াপন করা
হেলা:

িমক নং কেলজ নাম ও িঠকানা িবষয়
১. লিতফা শিফ চৗধরুী মিহলা িডি  কেলজ, দি ণ রমা, 

িসেলট
উৎপাদন ব ব াপনা ও িবপণন এবং 

গাহ  িব ান
২. বলগািছ িবক  কেলজ, সদর, রাজবাড়ী ইিতহাস
৩. ফজললু হক মিহলা কেলজ, গ ডািরয়া, ঢাকা িফ া , ব াংিকং ও িবমা
৪. উ রা আইিডয়াল কেলজ, উ রা, ঢাকা কিৃষ িশ া
৫. আর ক চৗধরুী কেলজ, সােয়দাবাদ, ঢাকা উৎপাদন ব ব াপনা ও িবপণন
৬. মধপুুর মিহলা কেলজ, মধপুুর, টা াইল পৗরনীিত ও শাসন
৭. শহীদ শােহদ হাজারী কেলজ, কািলহািত, টা াইল যিু িবদ া
৮. বাবরুহাট ি নিফ  কেলজ, সদর, নরিসংদী অথনীিত
৯. শখ মিুজব কেলজ, তারাকা া, ময়মনিসংহ সমাজিব ান

১০. াইম স াল কেলজ, সদর, ময়মনিসংহ ইিতহাস ও যিু িবদ া
১১. ইছালী মেডল কেলজ, সদর, যেশার ইসলােমর ইিতহাস ও সং িৃত
১২. মেহশপুর পৗর মিহলা মেডল কেলজ, মেহশপুর, 

িঝনাইদহ
গাহ  অথনীিত

১৩. আইিডয়াল মিহলা কেলজ, তালা, সাত ীরা অথনীিত
১৪. আদাবাড়ীয়া ইউিনয়ন কেলজ, দৗলতপুর, ি য়া মেনািব ান
১৫. কািলকাপুর বনপাড়া কিৃষ ও কািরগির কেলজ, 

বড়াই াম, নােটার
ইসলােমর ইিতহাস ও সং িৃত

১৬. পঁাচপীর িড ী কেলজ, উিলপুর, িড় াম লঘ ুসংগীত
১৭. শশীদল আলহা  মহুা দ আব ুতােহর কেলজ, 

া ণপাড়া, িম া
িফ া  ব াংিকং ও বীমা

১৮. চাটিখল মিহলা কেলজ, চাটিখল, নায়াখালী সমাজিব ান
১৯. বাশাইল শিহদ কা  বাব ুকেলজ, অৈগলঝাড়া, 

বিরশাল গাহ  িব ান ও লঘ ুসংগীত

১



২০. ফিরদপুর পৗর মিহলা কেলজ, ফিরদপুর, পাবনা মেনািব ান

২১. হাজী এডেভােকট ওসমান গিণ মেডল কেলজ, 
বািজতপুর, িকেশারগ অথনীিত

শতসমহূ:
১) িশ ক/কমচারীেদর বতন ভাতািদ কেলেজর (এমিপও না দয়ার শেত) -অথায়েন পিরচািলত হেব;
২) আগামী ০১ (এক) বছেরর মেধ  িশ াথীর সংখ া, পরী াথীর সংখ া সে াষজনক পযােয় উ ীত করেত
হেব;
৩) ভিব েত উ  িত ােনর কান িশ ক-কমচারীেক এমিপওভূ  করা যােব না;
৪) কেলেজর কান শাখা ক া াস চাল ুকরা যােব না;
৫) উ  অ েমাদন ভিব েত অ  কান িত ােনর ে  উদাহরণ অথবা নিজর িহেসেব িবেবিচত হেব
না;
৬) সরকার েয়াজন মেন করেল য কান সময় য কান শত আেরাপ করেত পারেব;
৭) বসরকাির কেলেজর ে  চিলত অ া  সকল শত মেন চলেত হেব;
৮) কান শত িতপালেন ব থ হেল সরকার য কান সময় এ অ েমাদন বািতল করেত পারেব।
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চয়ারম ান, মাধ িমক  ও উ  মাধ িমক িশ া বাড, 
ঢাকা, িসেলট,যেশার, ময়মনিসংহ, বিরশাল, িম া, 
রাজশাহী ও িদনাজপুর

রিন চাকমা
িসিনয়র সহকারী সিচব (অিতির  দািয় )

ফান: ৯৫৭৭৪২৫

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭০.৪৯.০০১.১৮.২১৮/১(৮) তািরখ: ১৪ াবণ ১৪২৬
২৯ জলুাই ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র
২) মহাপিরচালক, বাংলােদশ িশ াতথ  ও পিরসংখ ান বু েরা (ব ানেবইস)
৩) ম ীর একা  সিচব, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) উপম ীর একা  সিচব, উপম ীর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৫) িসিনয়র সিচব এর একা  সিচব, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৬) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৭) অধ , ..........................................।
৮) ব ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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রিন চাকমা 
িসিনয়র সহকারী সিচব (অিতির  দািয় )
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