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৭ চ  ১৪২৪

িবষয:় মা াসমা াস   কাসকাস   খ ালারখ ালার   অ মিতঅ মিত   দানদান ।।
উপ  িবষেয়র ি েত আগামী ২৫/০৩/২০১৮ তািরেখ অ ি ত  সভায় উপ াপেনর লে  িন বিণত
সরকাির কেলজস েহ মা াস পযােয় িবষয় খালা সং া  ত ািদর সফট এবং হাড কিপ অ  ম ণালেয়র
২৮/০২/২০১৮ তািরেখর ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.৩১.০০২.১৮.২০৩ নং ারেক বিণত ছক মাতােবক আগামী
২২/০৩/২০১৮ তািরখ বলা ১২.০০ টায় অিফস চলাকালীন সমেয় জ ির িভি েত রণ িনি ত করার জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

 নং কেলেজর নাম চািহত িবষয়
১ সরকাির সাহরাওয়াদ  কেলজ, িপেরাজ র মা াস ১ম পেব ইসলােমর ইিতহাস ও

সং িত এবং মা াস শষ পেব গিণত,
উি দিব া, ইসলােম ইিতহাস ও

সং িত
২ রাজবাড়ী সরকাির কেলজ, রাজবাড়ী মা াস শষ পেব পদাথিব ান,

রসায়ন, গিণত এবং উি িব ান।
৩ বা রবান সরকাির কেলজ, বা রবান মা াস ১ম পেব অথনীিত ও

িহসাবিব ান এবং মা াস শষ পেব
ইিতহাস ও িহসাবিব ান।

৪ সরকাির বগম রােকয়া কেলজ, রং র। মা াস ১ম পেব অথনীিত,
রা িব ান, ইসলােমর ইিতহাস ও
সং িত।

৫ সরকাির আেশক মাহ দ কেলজ, জামাল র। মা াস পযােয় দশন এবং ইসলািমক
ািডজ

২১-৩-২০ ১৮

মহাপিরচালক
মা িমক ও উ িশ া অিধদ র

িশদা শারিমন
উপসিচব
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২১ মাচ ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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২) অ ......................সকল, .
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৫) অিফস কিপ, .
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িশদা শারিমন 
উপসিচব

2


