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িবষয়: সরকািরসরকাির  কেলজসমেূহকেলজসমেূহ  অনাসঅনাস  পযােয়পযােয়  িবষয়িবষয়  খালারখালার  অ মিতঅ মিত  দানদান।।
                   
            উপযু  িবষেয়র পিরে ি েত িন িলিখত সরকাির কেলজসমূেহ অনাস পযােয় িবষয় খালার লে
কমসং ােনর সুিবধা, জনবল কাঠােমা, অবকাঠােমাসহ অন ান  সুিবধািদ িবেবচনা কের িবিধ মাতােবক পরবতী
েয়াজনীয় ব ব া হেণর জন  িনেদশ েম অনুেরাধ করা হেলা:

িমক
নং

কেলেজর নাম অনাস পযােয় সুপািরশকৃত িবষয়

১ মলা হ সরকাির কেলজ, মলা হ,
জামালপরু

বাংলা এবং ইসলােমর ইিতহাস ও সং ৃ িত

২ নরিসংদী সরকাির মিহলা কেলজ, সদর,
নরিসংদী

ইসলােমর ইিতহাস ও সং ৃ িত

৩ শরপরু সরকাির মিহলা কেলজ, শরপরু ইসলােমর ইিতহাস ও সং ৃ িত
৪ গফরগাঁও সরকাির কেলজ, ময়মনিসংহ িহসাবিব ান
৫ নাগরপরু সরকাির কেলজ, নাগরপরু,

টা াইল
বাংলা, রা িব ান ও ব ব াপনা

৬ টংগী সরকাির কেলজ, গাজীপরু উি দিবদ া
৭ সরকাির সংগীত কেলজ, আগারগাঁও,

ঢাকা
সংগীেতর ইিতহাস

৮ সরকাির শখ মুিজবুর রহমান কেলজ,
টুি পাড়া, গাপালগ

ইংেরিজ, দশন এবং সং ৃ ত

৯ সরকাির গৗরনদী কেলজ, গৗরনদী,
বিরশাল

রা িব ান ও ব ব াপনা

১০ বিরশাল সরকাির মিহলা কেলজ, বিরশাল গিণত
১১ খাগড়াছিড় সরকাির কেলজ, পাবত

জলা
অথনীিত, ব ব াপনা এবং রসায়ন

১২ চ াম সরকাির মিহলা কেলজ, চ াম ব ব াপনা, িহসাবিব ান, উি দিব ান এবং
ািণিব ান

১৩ সরকাির বগম রােকয়া কেলজ, রংপরু উি দিব ান এবং গাহ  অথনীিত
১৪ পীরগ  সরকাির কেলজ, পীরগ ,

ঠাকুরগাঁও
উি দিব ান এবং ািণিব ান

১৫ মিজদা খাতুন সরকাির মিহলা কেলজ,
লালমিনরহাট

ইিতহাস, সমাজিব ান এবং িহসাবিব ান

১



১৬ জয়পরুহাট সরকাির মিহলা কেলজ,
জয়পরুহাট

বাংলা

১৭ রাজশাহী সরকাির িসিট কেলজ,
বায়ািলয়া, রাজশাহী

রসায়ন

১৮ আিদনা ফজলুল হক সরকাির কেলজ,
িশবগ , চঁাপাইনবাবগ

িহসাবিব ান

১৯ শাহজাদপরু সরকাির কেলজ, শাহজাদপরু,
িসরাজগ

রসায়ন এবং ইসলােমর ইিতহাস ও সং ৃ িত

২০ গাইবা া সরকাির মিহলা কেলজ, গাইবা া বাংলা এবং ইিতহাস
২১ িদনাজপরু সরকাির কেলজ, সদর,

িদনাজপরু
িফন া  এ  ব াংিকং

২২ মুিজবনগর সরকাির িড ী কেলজ,
মুিজবনগর, মেহরপরু

িহসাবিব ান এবং সমাজকম

২৩ মেহরপরু সরকাির কেলজ, মেহরপরু উি দিবদ া এবং ািণিবদ া
২৪ নড়াইল সরকাির  িভে ািরয়া কেলজ,

নড়াইল
পদাথিব ান এবং রসায়ন

২৫ আমলা সরকাির কেলজ, িমরপরু, কুি য়া রা িব ান
২৬ সরকাির সু রবন আদশ কেলজ, খুলনা ইিতহাস
২৭ বােগরহাট সরকাির মিহলা কেলজ,

বােগরহাট
বাংলা, ইসলােমর ইিতহাস ও সং ৃ িত  এবং

রা িব ান
২৮ আ স ম আ রু রব সরকাির কেলজ,

রামগিত, ল ীপরু
বাংলা

২৯ সরকাির িজয়া মিহলা কেলজ, ফনী বাংলা, িহসাবিব ান এবং ব ব াপনা
৩০ কিবরহাট সরকাির কেলজ, নায়াখালী ব ব াপনা
৩১ ীম ল সরকাির কেলজ, ীম ল,

মৗলভীবাজার
ইংেরিজ এবং অথনীিত

১৪-৮-২০১৮

রিজ ার, জাতীয় িব িবদ ালয়, বাড বাজার, গাজীপুর।

মিুশদা শারিমন
উপসিচব
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল( জ তার মা সাের নয়): 
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, ম ীর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) অধ ............................., সকল
৫) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ

২



৬) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৭) ব ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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মিুশদা শারিমন 
উপসিচব
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