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১৬ অে াবর ২০১৮

১ কািতক ১৪২৫

িবষয়: িবিভিবিভ   বসরকািরবসরকাির  কেলেজকেলেজ  িবষয়িবষয়  খালাখালা, , পাঠদানপাঠদান, , সহিশ াসহিশ া  এবংএবং  একােডিমকএকােডিমক  ীকিৃতরীকিৃতর  অ মিতরঅ মিতর
আেবদনআেবদন।।

উপযু  িবষেয় িন বিণত কেলজ াপন, িবষয় খালা, পাঠদান, সহিশ া এবং একােডিমক
ীকিৃতর অ মিত দােনর লে  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 াথীত িবষেয়র নাম

০১. শখ মিুজব কেলজ
তারাকা া, ময়মনিসংহ।

সমাজিব ান িবষয় খালার
আেবদন।

০২. মরীরহাট মেডল কেলজ
পলাশবাড়ী, গাইবা া।

আরবী ও সমাজিব ান িবষয়
খালার আেবদন।

০৩.
িকেশারগ  জলা পাবিলক
কেলজ
সদর, িকেশারগ ।

কেলজ াপেনর আেবদন।

০৪. িবেনাদবািড় আইিডয়াল কেলজ
মু াগাছা, ময়মনিসংহ।

কেলজ াপেনর আেবদন।

০৫.
বগম তফা ল হােসন মািনক

িময়া মিহলা কেলজ
সদর, বিরশাল।

কিৃষিশ া, মেনািব ান ও
ভূেগাল িবষয় খালার আেবদন।

০৬. গাজীপুর মে াপিলটন কেলজ
সদর, গাজীপুর।

কেলেজর একােডিমক ীকিৃতর
আেবদন।

০৭. পুরানা প ন গালস কেলজ
পুরানা প ন, ঢাকা।

সহিশ া চালকূরণ সে ।

০৮. এম ই এইচ আিরফ কেলজ
কানাবাড়ী. গাজীপুর।

কিৃষিশ া িবষয় খালার
আেবদন।
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০৯. ীধরপুর ইউিনয়ন কেলজ
অভয়নগর, যেশার।

পাঠদােনর আেবদন।

১০. ইছালী মেডল কেলজ
সদর, যেশার।

ইসলােমর ইিতহাস ও সং তৃ
িবষয় খালার আেবদন।

১১. কাঠাবাড়ী কেলজ, দাহার,
ঢাকা

 নতনু কেলজ াপেনর
আেবদন।

১৭-১০-২০১৮

চয়ারম ান
মাধ িমক ও উ  মাধ িমক িশ া বাড, ঢাকা, যেশার, 
ময়মনিসংহ, িদনাজপুর, বিরশাল।

মাহা দ রােশ ল ইসলাম
উপসিচব
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) অধ , ........................................।
৪) ব ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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মাহা দ রােশ ল ইসলাম 
উপসিচব
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