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             উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, িনে া  সরকাির কেলজস েহ অনাস কাস
খালার লে  িনে া  ছক মাতােবক ত ািদ এবং পািরশসহ াব ২৩.০৬.২০১৯ তািরেখর মে
উি িখত  ারেক রণ িনি ত করার জ  অ েরাধ জানােনা হেয়িছল। িক  অ াবিধ ত ািদ পাওয়া
যায়িন।

০২◌্ব        বিণতাব ায়, িনে া  সরকাির কেলজস েহ অনাস কাস খালার লে  িনে া  সংেশািধত
ছক (কলাম-১) মাতােবক ত ািদ এবং পািরশসহ াব আগামী ০৭.০৭.২০১৯ তািরখ অিফস চলাকািলন
সমেয়র মে  রণ িনি ত করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা:

িমক নং কেলেজর নাম অনাস পযােয় াথ ত 
িবষয়স হ

১ সরকাির িফয়া মিহলা 
কেলজ, মাদারী র

বাংলা, ইংেরিজ, সমাজকম, 
দশন, ইসলােমর ইিতহাস ও 
সং িত, রা িব ান, 
সং ত, ইসলাম িশ া, 

াগার ও ত  িব ান
২ চরভ াসন সরকাির কেলজ, 

চরভ াসন,
 ফিরদ র

রা িব ান,দশন, ইিতহাস, 
ইসলাম িশ া

৩ সরকাির নািজমউি ন 
কেলজ, মাদারী র

ইসলািমক ািডজ

৪ শহীদ িত সরকাির 
কেলজ,
 াগাছা,
 ময়মনিসংহ।

ইসলােমর ইিতহাস ও 
সং িত, ইসলাম িশ া, 
পদাথিব া,রসায়ন, 
উি দিব া, ািণিব া,গিণত
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৫ শর র সরকাির মিহলা 
কেলজ,
 শর র।

ইংেরিজ, ইসলােমর 
ইিতহাস ও সং িত, 
ইসলামী িশ া

৬ বরদী সরকাির কেলজ, 
বরদী, শর র

বাংলা, ইংেরিজ, 
রা িব ান, 
অথনীিত,ইসলােমর ইিতহাস 
ও সং িত, ব াপনা, 
িহসাবিব ানসহ

৭ গৗরী র সরকাির কেলজ, 
গৗির র, ময়মনিসংহ

ইসলােমর ইিতহাস ও 
সং িত,ইংেরিজ,দশন

৮ দয়াল সরকাির কেলজ,
 িকেশারগ ।
 
 

িফ া  ও াংিকং, 
মােক ং

৯ সরকাির হরগ া কেলজ, 
ি গ

ইসলািমক ািডজ, িফ া  
এ  াংিকং এবং মােক ং

১০ মািনকগ  সরকাির মিহলা 
কেলজ,
 মািনকগ ।

অথনীিত, ইিতহাস, 
রসায়নিব ান, 
পদাথিব ান, ফিলত গিণত, 

ািণিব ,গাহ  িব ান, 
েগাল, ব াপনা

১১ সরকাির বরহামগ  কেলজ, 
িশবচর, মাদারী র।

রা িব ান,ইসলােমর 
ইিতহাস ও সং িত, 
িহসাবিব ান, ব াপনা, 
উি দ িব ান

১২ সরকাির িজ র রহমান 
মিহলা কেলজ,
 ভরব, িকেশারগ ।

মেনািব ান

১৩ কিব নজ ল সরকাির 
কেলজ, ল ীবাজার, ঢাকা।

ডভলপেম  ািডজ, 
িফ া , মােক ং, াংিকং 
এ  ইন ের , 
ই ার াশনাল িবজেনস, 
িরজম এ  হসিপটািল  
ােনজেম  এবং 

পিরসং ান
১৪ সরকাির ক এম এইচ 

কেলজ 
কাট াদ র,িঝনাইদহ।

দশন, ইসলােমর ইিতহাস ও 
সং িত, ইসলামী িশ া

১৫ সরকাির আদশ মিহলা 
কেলজ, য়াডা া।

িহসাবিব ান, ইংেরিজ, 
ব াপনা ও ইিতহাস
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১৬ সরকাির এল,িব, ক িডি  
মিহলা 
কেলজ,বা য়া,দােকাপ, লন
◌া

বাংলা, 
ইিতহাস,রা িব ানসমাজিব

ান, অথনীিত

১৭ মেহর র সরকাির মিহলা 
কেলজ, মেহর র সদর।

ইংেরিজ, রা িব ান, 
ইসলােমর ইিতহাস ও 
সং িত, দশন, ব াপনা, 
িহসাবিব ান, েগাল

১৮ লাহাগড়া সরকাির আদশ 
কেলজ, লাহাগড়া, নড়াইল।

ইিতহাস,ইসলােমর ইিতহাস 
ও 
সং িত, ব াপনা,মােক
◌ং

১৯ মেহশ র সরকাির িডি  
কেলজ,মেহশ র, 
িঝনাইদহ।

বাংলা, েগাল,দশন, ব াপ
না

২০ শল পা সরকাির 
কেলজ, শল পা পৗরসভা, 
িঝনাইদহ।

বাংলা,ইংেরিজ,অথনীিত,রা
িব ান,ইসলােমর 

ইিতহাস,দশন,িহসাবিব ান,
ব াপনা,রসায়ন, ািণিব

◌া,গিণত,পদাথিব া
২১ তালা সরকাির 

কেলজ,তালা,সাত ীরা।
ইিতহাস,রা িব ান,িহসাবব
ি◌ ান, 

ব াপনা,অথনীিত, 
ইংেরিজ

২২ সরকাির মাহতাব উি ন 
কেলজ, কালীগ , 
িঝনাইদহ।
 (১২.০৮.২০১৮ তািরখ 
হেত জাতীয়করণ ত)

রা িব ান এবং ইিতহাস

২৩ সরকাির বীরে  র 
মাহা দ িডি  
কেলজ,শাশা,যেশার।

বাংলা, 
অথনীিত,সমাজকম,রা িব
◌ান, েগাল ও 
পিরেবশ,ইিতহাস,ইসলােমর 
ইিতহাস ও সং িত, 

ব াপনা
২৪ দশনা সরকাির 

কেলজ, য়াডা া পৗরসভা
ইিতহাস,ইংেরিজ, দশন, 
সমাজিব ান

২৫ সরকাির ননাহার মিহলা 
কেলজ, িঝনাইদহ।

ইংেরিজ, অথনীিত, 
রা িব ান, ইিতহাস, 
ইসলােমর ইিতহাস, 
ইসলামী িশ া, ২৬ েগাল, 
িহসাবিব ান, ব াপনা
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২৬ সরকাির ব ব  কেলজ, 
পসা, লনা

বাংলা, অথনীিত, ইিতহাস, 
ইসলােমর ইিতহাস ও 
সং িত, রা িব ান, 
মােক ং এবং িফ া  ও 

াংিকং
২৭ কশব র সরকাির িডি  

কেলজ, কশব র,যেশার
ইসলামর ইিতহাস ও 
সং িত, দশন

২৮ ইসলািময়া সরকাির কেলজ, 
িসরাজগ ।

পদাথিব া, রসায়ন, গিণত, 
উি দিব া, ািণিব া, 
ইসলামী িশ া, মােক ং

২৯ সরকাির আিজ ল হক 
কেলজ, ব ড়া।

কি উটার,পিরেবশ 
িব ান, ি কা িব ান, 

াণ-রসায়ন, -
িব ান,লাইে রী ও ত  
িব ান,গাহ  
অথনীিত,ত  ও যাগােগাগ 

ি , িরজম এ  
হসিপটািল  

ােনজেম ,আইন,িফশাির
জ,প েলশন সােয়  এ  
িহউ ান িরেসাস 
ডেভলপেম ,ফ াশন 
িডজাইন, াংিকং ও 
িবমা,স ীত ও 
না কলা, ািফ  
িডজাইন,গণসংেযাগ ও 
সাংবািদকতা, েফশনাল

৩০ গাল-ই-আফেরাজ সরকাির 
কেলজ, িসংড়া, নােটার।

ইংেরিজ,অথনীিত, 
ইসলােমর ইিতহাস ও 
সং িত, েগাল ও 
পিরেবশ, মেনািব ান

৩১ জাহা ীর র সরকাির 
কেলজ,মহােদব র, নও া।

বাংলা,রা িব ান, দশন, 
ইসলােমর ইিতহাস ও 
সং িত

৩২ কািজ র সরকাির মন র 
আলী কেলজ, কািজ র, 
িসরাজগ ।

অথনীিত,ইংেরিজ, 
উি দিব া, রসায়ন

৩৩ আ ল র সরকাির কেলজ, 
নােটার।

উি দিব া, েগাল ও 
পিরেবশ, গিণত,পদাথিব া

৩৪ সরকাির নািজর আখতার 
কেলজ, সানাতলা, ব ড়া।

ইিতহাস, ইংেরিজ, দশন, 
পদাথিব া এবং রসায়ন
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৩৫ নবাব িসরাজ-উদ- দৗলা 
সরকাির কেলজ,নােটার 
সদর,নােটার

মেনািব ান, সমাজিব ান, 
েগাল, 

সমাজকম,পিরসং ান,িফ
◌া  এ  াংিকং,মােক ং

৩৬ রাণী ভবানী সরকাির মিহলা 
কেলজ,নােটার

ইংেরিজ,দশন,অথনীিত,সমা
জিব ান, ব াপনা,িফ া
স ও াংিকং

৩৭ সরকাির িজ র রহমান 
মিহলা কেলজ,
 লবািড় ব ড়া।

পদাথিব া, রসায়ন, 
উি দিব া ও গিণত

৩৮ সা াহার সরকাির কেলজ, 
ব ড়া

বাংলা, ইসলােমর ইিতহাস 
ও সং িত এবং উি দিব া

৩৯ মক লার রহমান সরকাির 
কেলজ,প গড়,সদর 
প গড়।

ইসলােমর ইিতহাস, দশন, 
রসায়ন, উি দিব ান, 

ািণিব া
৪০ সরকাির বগম রােকয়া 

কেলজ, রং র
পদাথিব ান, রসায়ন, 
গিণত, ািণিব ান, 
উি দিব ান,গাহ  
অথনীিত

৪১ নীলফামারী সরকাির মিহলা 
কেলজ, সদর, নীলফামারী

িহসাবিব ান, ব াপনা, 
পদাথিব ান, রসায়ন, 
গিণত, উি দিব া 
এবং ািণিব ান

৪২ সয়দ র সরকাির কািরগরী 
কেলজ, সদয় র, 
নীলফামারী।

বাংলা, ইংেরিজ, 
পদাথিব ান, রসায়ন, 
গিণত,উি দিব ান, 

ািণিব া
৪৩ ঠা র াও সরকাির কেলজ, 

ঠা র াও।
সমাজিব ান, 
মােক ং,িফ া , 
পিরসং ান, লাইে ির 
সােয়

৪৪ িম া সরকাির কেলজ, 
িলশ লাইন, িম া

দশন ও ইসলােমর ইিতহাস 
ও সং িত

৪৫ হাসান র এস এন সরকাির 
কেলজ, দাউদকাি , 

িম া।

বাংলা, ইংেরিজ, 
িহসাবিব ান, অথনীিত, 
রা িব ান, সমাজকম, 
ইসলােমর ইিতহাস ও 
সং িত এবং েগাল

৪৬ নওয়াব ফয় ে ছা সরকাির 
কেলজ, লাকসাম, িম া।

উি দিব া, সমাজিব ান, 
ইসলােমর ইিতহাস ও 
সং িত, বাংলা, রসায়ন 
এবং পদাথিব া

৫



৪৭ া ণবািড়য়া সরকাির 
মিহলা কেলজ,সদর 
হাসপাতাল 
রাজ,সদর, া ণবািড়য়া।

অথনীিত, ইংেরিজ, 
ইসলােমর ইিতহাস ও 
সং িত, সমাজিব ান, 
উি দিব ান,গিণত,পদাথিব

ান, ািণিব ান, 
রসায়নিব ান

৪৮ গাছবাড়ীয়া সরকাির কেলজ 
চ নাইশ চ াম।

বাংলা, ইংেরিজ, ইসলােমর 
ইিতহাস ও সং িত ও দশন

৪৯ চ াম কেলজ, চকবাজার, 
চ াম

পািল

৫০ চাটিখল াচ াও মাহ ব 
সরকাির কেলজ, চাটিখল, 
নায়াখালী।

বাংলা, ইংেরিজ, অথনীিত, 
রা িব ান, ইসলােমর 
ইিতহাস, ইিতহাস, 
িহসাবিব ান ও ব াপনা

৫১ রা ামা  সরকাির কেলজ, 
কেলজ গইট সদর 
উপেজলা রা ামা  পাবত  
জলা

পদাথিব ান,রসায়ন,সমাজ
িব ান,পািল

৫২ ল ী র সরকাির মিহলা 
কেলজ, সদর, ল ী র।

রা িব ান, সমাজিব ান, 
ইিতহাস, িহসাবিব ান 
এবং ব াপনা

৫৩ বা রবান সরকাির মিহলা 
কেলজ, পাবত  জলা

বাংলা, রা িব ান, 
ইিতহাস, ইংেরিজ, 
িহসািব ান, অথনীিত এবং 

ব াপনা
৫৪ চৗ হনী সরকাির এস এ 

কেলজ, 
বগমগ , নায়াখালী।

ইংেরিজ,ইসলােমর ইিতহাস 
ও সং িত

৫৫ নায়াখালী সরকাির মিহলা 
কেলজ, মাইজদী কাট, 
সদর, নায়াখালী

৫৬ সরকাির সয়দ হােতম আলী 
কেলজ বিরশাল

পদাথিব ান,রসায়ন, 
উি দিব া, 
গিণত, ি কািব ান

৫৭ সরকাির সাহরাওয়াদ  
কেলজ, িপেরাজ র

ইসলামী িশ া, 
সং ত,মােক ং

৫৮ ভালা সরকাির কেলজ, 
ভালা।

রসায়ন,ইসলামী িশ া

৫৯ িপেরাজ র সরকাির মিহলা 
কেলজ, িপেরাজ র।

বাংলা,িহসাবিব ান, ব া
পনা
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৬০ বর না সরকাির মিহলা 
কেলজ, সদর, বর না।

বাংলা, ইংেরিজ, অথনীিত, 
ইসলােমর ইিতহাস, 
ইিতহাস, ইসলাম িশ া, 
দশন, সমাজকম, 
রা িব ান, ব াপনা, 
মােক ং এবং িহসাবিব ান

৬১ সরকাির শখ ফিজলা ে ছা 
মিহলা কেলজ, ভালা 
শহর,ন ন বাজার ভালা।

িহসাবিব ান, ব াপনা

৬২ সরকাির এম.িস. কেলজ, 
িসেলট।

ইসলািমক ািডজ

৬৩ নামগ  সরকাির কেলজ, 
সদর, নামগ ।

রসায়ন, পদাথিব া এবং 
ািণিব া

৬৪ সরকাির শাহবাজ র 
কেলজ, লালেমাহন, ভালা।

বাংলা, ইংেরিজ, 
ব াপনা, 

ইিতহাস,সমাজকম, 
ইসলািমক ািডজ, 
অথনীিত, িহসাবিব ান, 
মােক ং

৬৫ হিবগ  সরকািরমিহলা 
কেলজ, হিবগ  সদর।

বাংলা,সমাজিব ান,ইিতহা
স,ইসলােমর ইিতহাস ও 
সং িত

৬৬ াবন সরকাির কেলজ, 
হিবগ ।

ইসলামী িশ া, 
িফ া ,মােক ং

৬৭ সরকাির রবন আদশ 
কেলজ,খান জাহান আরী 
রাড়, লনা।

দশন, রসায়ন

৬৮ ঠা র াও সরকাির মিহলা 
কেলজ,ঠা র াও।

ইংেরিজ,রসায়ন

৬৯ সরকাির হাজী আ ল 
আিজজ খান িডি  
কেলজ, ন েকানা।

অথনীিত, 
িহসাবিব ান, ব াপনা,ইস
লােমর ইিতহাস,রা িব ান, 
দশন,বাংলা,ইংেরিজ

৭০ গাইবা া সরকাির মিহলা 
কেলজ,িড.িব 
রাড়,গাইবা া।

ইংেরিজ,অথনীিত,রা িব া
ন,ইসলােমর ইিতহাস

৭১ চ াম সরকাির মিহলা 
কেলজ,চ াম।

রসায়ন,গিণত,পদাথিব া

৭২ নগর সরকাির 
কেলজ, ীগ ।

ইংেরিজ,দশন,সমাজকম

৭৩ সরকাির শাহ র ম াম 
কেলজ, লনা।

ইিতহাস
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৭৪ সরকাির মাহতাব উি ন 
কেলজ,কালীগ ,িঝনাইদহ।

রা িব ান,ইিতহাস

৭৫ সরকাির এস, ক 
কেলজ,রামিদয়া, গাপালগ ।

দশন,ইংেরিজ,অথনীিত

৭৬ ন েকানা সরকাির 
কেলজ, ন েকানা।

সমাজকম

৭৭ কশব র সরকাির িডি  
কেলজ, কশব র,যেশার।

ইসলােমর ইিতহাস ও 
সং িত,দশন

৭৮ আ ল র সরকাির 
কেলজ,নােটার।

উি দিব া, েগাল ও 
পিরেবশিব া,গিণত,পদাথিব

া,রসায়ন
৭৯ সা াহার সরকাির 

কেলজ,ব ড়া।
ইংেরিজ,দশন.রা িব ান,অ
থনীিত, েগাল ও 
পিরেবশ, ািণিব া,িহসাবিব

ান, ব াপনা।
৮০ সরকাির শখ ফিজলা ন 

নসা িজব মিহলা 
মহািব ালয়, জলা সদর 
রাড়,টা াইল।
 
 

বাংলা,ইংেরিজ,সমাজিব া
ন,সমাজকম,রা িব ান,অথ
নীিত,ইিতহাস,ইসলাম 
িশ া, েগাল ও 
পিরেবশ,িহসাবিব ান, ব
থাপনা,গাহ িব ান,উি দব
ি◌ া, 

ািণিব া,পদাথিব ান, 
রসায়ন
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