
(একই তািরখ ও ারেক িত ািপত) 
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: ৩৭.০০.০০০০.০৭০.১৬.০০১.১৭.৩১৮ তািরখ: 
১০ অে াবর ২০১৮

২৫ আি ন ১৪২৫

িবষয:় িব িভিবিভ   বসরকািরবসরকাির   কেলেজরকেলেজর   াপনাপন ,, িবষয়িবষয়  খ ালাখ ালা ,  ,  িবভাগিবভাগ   খ ালাখ ালা ,, পাঠদানপাঠদান   এবংএবং  একােডিমকএকােডিমক
ী িতরী িতর   অ মিতরঅ মিতর   আেবদনআেবদন।।

        উপ  িবষেয় িনে  বিণতকেলজ াপন,িবিভ  কেলেজিবিভ  বসরকাির কেলেজর
াপন,িবষয় খালা,িবষয় খালা পাঠদান এবং একােডিমক ী িতর অ মিত দােনরলে

ম ণালেয়র সবেশষ পিরপ  অ যায়ী সেরজিমেন পিরদশন কের ম ণালেয়র িনধািরত ছক মাতােবক
িতেবদন রণ করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

নং িত ােনর নাম াথ ত িবষেয়র নাম

০১. বরকল রাগৰীব রােবয়া কেলজ
বরকল, পাবত । কেলজ একােডিমক ী িতর আেবদন।

০২.
হযরত তাপসী রােবয়া বসরী (রহ)
মিহলা কেলজ
শাহজাদ র, িসরাজগ ।

কেলজ একােডিমক ী িতর আেবদন।

০৩. গালনা শহীদ িত মহািব ালয়
জলঢাকা, নীলফামারী। গাহ  িব ান ও সমাজকম িবষয় খালার আেবদন।

০৪. ভাষা শহীদ কেলজ
চা না, গাজী র।

িফ া , াকংিকং ও িবমা, বসায় নীিত ও েয়াগ,
মেনািব ান, ইসলােমর ইতিহাস ও সং িত, সমাজিব ান,
গাহ  অথনীিত িবষয় খালার আেবদন।

০৫. তাসিলমা মেমািরয়াল কেলজ
চৗ াম, িকেশারগ । কেলজ একােডিমক ী িতর আেবদন।

০৬.
হাজী এম এ হািকম আইিডয়াল মিহলা
কেলজ
রৗমারী, িড় াম।

পাঠদােনর অ মিত ( াপেনর অ মিত া )।

০৬. বখশীগ  িড ী কেলজ
বদরগ , রং র। সমাজিব ান িবষয় খালার আেবদন।

০৭. নরিসংদী অ েফাড কেলজ
সদর, নরিসংদী। িষিশ া ও সমাজিব ান িবষয় খালার আেবদন।

১



০৮.
মাশাররফ হােসন খান চৗ রী
িব িব ালয় কেলজ
সদর, া ণপাড়া।

মানিবক ও িব ান িবভােগ ন ন শাখা খালার আেবদন।

০৯. পালাখান ম আলী িড ী কেলজ
ক য়া, চাদ র। উৎপাদন ব াপনা ও িবপনন িবষয় খালার আেবদন।

১০. হিবরবাড়ী জনােরল কেলজ
ভা কা, ময়মনিসংহ। কেলজ াপেনর আেবদন।

১১.
কেলজ অব সােয় , িবজেনস এ
িহউেমিন জ
লশী, চ াম।

কেলজ একােডিমক ী িতর আেবদন।

১২.
ইসলামী িব িব ালয় টকিনক াল
কেলজ
সদর, টা াইল।

উৎপাদন ব াপনা ও িবপনন িবষয় খালার আেবদন।

১০ -১০ -২০ ১৮

চয়ার ানমা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, ঢাকা, 
ময়মনিসংহ, িদনাজ র, রাজশাহী, চ াম, িম া।

মাহা দ রােশ ল ইসলাম
উপসিচব

ফান: ৯৫৭৭৪২৫

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭০.১৬.০০১.১৭.৩১৮/১(২) তািরখ: ২৫ আি ন ১৪২৫
১০ অে াবর ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) অ , .............................।

১০ -১০ -২০ ১৮

মাহা দ রােশ ল ইসলাম 
উপসিচব

২


