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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭০.১৬.০০১.১৭.৩৬৩ তািরখ: 
৩০ অে াবর ২০১৮

১৫ কািতক ১৪২৫

িবষয়: কেলজকেলজ  াপনাপন, , িবষয়িবষয়  খালাখালা, , এবংএবং  একােডিমকএকােডিমক  ীকিৃতরীকিৃতর  িবষেয়িবষেয়  পিরদশনপিরদশন  িতেবদনিতেবদন  রণরণ।।

উপযু  িবষেয় িন বিণত কেলজ াপন, িবষয় খালা, 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. এন ইসলামীয়া একােডমী কেলজ
তারাকা া,ময়মনিসংহ।

সমাজিব ান, ভুেগাল, গাহ  অথনীিত, 
মেনািব ান, সংগীত িবষয় খালার আেবদন।

০২. এম. এ শা র মিহলা কেলজ
নগরকা া, ফিরদপুর।

ইসলাম িশ া ও গাহ  িব ান িবষয় খালার 
আেবদন।

০৩. এম. এ শা র মিহলা কেলজ
নগরকা া, ফিরদপুর।

কেলজ একােডিমক ীকিৃতর আেবদন।

০৪. আ লু আউয়াল িডি  কেলজ
সদর, গাজীপুর।

উৎপাদন ব ব াপনা ও িবপণন িবষেয়র 
আেবদন।

০৫. শাহীন কেলজ
সদর, টা াইল।

একােডিমক ীকিৃতর আেবদন।

০৬.
আলহা  লায়ন মু.হািববরু রহমান হােরজ 
িসিট কেলজ

পগ , নারায়গ ।
একােডিমক ীকিৃতর আেবদন।

০৭. হালয়ুাঘাট পৗর মেডল কেলজ
হালয়ুাঘাট, ময়মনিসংহ।

কেলজ াপেনর আেবদন।

০৮. রােশদ মেডল কেলজ
মু াগাছা, ময়মনিসংহ।

কেলজ াপেনর আেবদন।

৩০-১০-২০১৮

চয়ারম ান, মাধ ািমক ও উচচমাধ িমক িশ া বাড, 
ঢাকা ও ময়মনিসংহ।

মাহা দ রােশ ল ইসলাম
উপসিচব ( িতক )

ফান: ৯৫৭৭৪২৫

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭০.১৬.০০১.১৭.৩৬৩/১(৩) তািরখ: ১৫ কািতক ১৪২৫
৩০ অে াবর ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব এর একা  সিচব (অিতির  দািয় ), সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ

১



২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) অধ , ..................।

৩০-১০-২০১৮

মাহা দ রােশ ল ইসলাম 
উপসিচব ( িতক )
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