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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭০.৬২.০০১.১৮.২২৩ তািরখ: 
০১ আগ  ২০১৯

১৭ াবণ ১৪২৬

িবষয়: বসরকািরবসরকাির  কেলজসমেূহকেলজসমেূহ  ২০১৯২০১৯--২০২০২০২০  িশ াবেষিশ াবেষ  ায়ীায়ী  আসনআসন  সংখ াসংখ া  বিৃ করণবিৃ করণ।।

  উপযু  িবষেয় চয়ারম ান, মাধ িমক ও উ  মাধ িমক িশ ােবাড, িম া/ িসেলট/ বিরশাল এর
পািরেশর আেলােক িনে া  কেলজসমেূহ ২০১৯-২০২০ িশ াবেষ একাদশ িণেত িনিদ  কাটার

অিতির  আসেন ছা -ছা ী ভিতর অ মিত িনেদশ েম ম ণালেয়র স িত াপন করা হেলা: 

িমক নং িত ােনর নাম ও িঠকানা ২০১৯২০১৯--২০২০২০২০  িশ াবেষিশ াবেষ  অিতিরঅিতির   
আসনআসন  বিৃবিৃ

১. নািসরেকাট শহীদ িৃত িডি  কেলজ, হাজীগ , চাঁদপুর মানিবক-১০০
২. মু ী আিজম উি ন কেলজ, মতলব, চাঁদপুর মানিবক-৫০
৩. সচূীপাড়া িডি  কেলজ, শাহরাি , চাঁদপুর িব ান-১০০
৪. নূ ল আিমন মজুমদার িডি  কেলজ, লাকসাম, িম া মানিবক-১০০

ব বসায়-১০০
৫. লতান মাহমদু িডি  কেলজ, সনবাগ, নায়াখালী মানিবক-১০০

ব বসায়-১০০
৬. চাঁদিময়া মা া িডি  কেলজ, মরুাদনগর, িম া মানিবক-১০০
০৭. বাদশাগ  কেলজ, বাদশাগ , নামগ মানিবক-১৫০
০৮. না লেকাট মেডল মিহলা কেলজ, না লেকাট, িম া মানিবক-১০০

ব বসায়-৫০
০৯. আজিমরীগ  কেলজ, আজিমরীগ , হিবগ মানিবক-১৫০
১০. বগম রিহমা ইসলাম কেলজ, চরফ াশন, ভালা মানিবক-৫০

ব বসায়-৫০
িব ান-৫০

১১. ফনী সাউথ ই  িডি  কেলজ, সদর, ফনী মানিবক-৭৫
ব বসায়-৭৫

১২. জালাল উি ন কেলজ, বগমগ , নায়াখালী মানিবক-১০০
ব বসায়-১০০

১৩. মেহর িড ী কেলজ, শাহরাি , চাঁদপুর মানিবক-৭৫
ব বসায়-৭৫

১৪. সানাপুর িডি  কেলজ, সদর, নায়াখালী মানিবক-১০০
ব বসায়-১০০
িব ান-৫০

১



১৫. গাপীনাথপুর আলহা  শাহআলম কেলজ, কসবা, 
া ণবািড়য়া

মানিবক-৫০
ব বসায়-৫০
িব ান-৫০

১৬. এ.িব.এম গালাম মা ফা আদশ িডি  কেলজ, দিব ার, 
িম া

মানিবক-১০০

১-৮-২০১৯

িবতরণ :
১) চয়ারম ান, মাধ িমক ও উ  মাধ িমক িশ া 
বাড, িম া

২) চয়ারম ান , চয়ারম ােনর দ র, মাধ িমক ও উ  
মাধ িমক িশ া বাড, িসেলট
৩) চয়ারম ান, মাধ িমক ও উ  মাধ িমক িশ া 
বাড, বিরশাল

রিন চাকমা
িসিনয়র সহকারী সিচব (অিতির  দািয় )

ফান: ৯৫৭৭৪২৫

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭০.৬২.০০১.১৮.২২৩/১(৮) তািরখ: ১৭ াবণ ১৪২৬
০১ আগ  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

১-৮-২০১৯

রিন চাকমা 
িসিনয়র সহকারী সিচব (অিতির  দািয় )

২


