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৩১ আষাঢ ়১৪২৫

িবষয:় দেশরদেশর   িব িভিবিভ   িশ ািশ া   িত ােনিত ােন   বসরকািরবসরকাির   কেলেজকেলেজ   াপনাপন ,  ,  পাঠদানপাঠদান ,  ,  িবষয়িবষয়  খ ালাখ ালা   ওও  শাখ াশাখ া   খ ালাখ ালা
সং াসং া ।।

উপ  িবষেয় িনে বিণত বসরকাির িত ােন কেলজ াপন, পাঠদান, িবষয় খালা ও শাখা খালার 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 ও কানা াথ ত িবষয়
০১. িততাস মেডল কেলজ

 মঘনা, া ণবািড়য়া।
কেলজ াপেনর আেবদন।

০২. িস  রিসেডি য়াল মেডল কেলজ
 িচিররব র, িদনাজ র।

কেলেজর পাঠদােনর আেবদন।
 ( াপন া )

০৪. সরাইল  মিহলা কেলজ
 সরাইল, া ণবািড়য়া।

কেলেজর পাঠদােনর আেবদন।
 ( াপন া )

০৫. খিলশাডা া িডি  কেলজ
 বড়াই াম, নােটার।

গাহ  িব ান িবভাগ ও আরবী িবষয় খালার আেবদন।

০৬. িব ান  মহািব ালয়
 রাজারহাট, িড় াম।

ইসলােমর ইিতহাস ও সং িত িবষয় খালার আেবদন।

০৭. ইউ স আলী খান িডি  কেলজ
 আমতলী, বর না।

গাহ  িব ান িবষয় এ পাঠদােনর আেবদন।

০৭. হিল া  কেলজ
 িদনাজ র।

িফ া  , াংিকং ও বীমা  িবষয় খালার আেবদন।

০৮. িলবা  কেলজ
 িখল াও, ঢাকা।

মানিবক শাখা খালার আেবদন।

০৯. মহাখালী আইিডয়াল কেলজ
  মহাখালী, ঢাকা। কেলজ াপেনর আেবদন।

১০. ফেতহাবাদ নােয়ব আলী কেলজ
  দিব ার, িম া

কেলেজর পাঠদােনর আেবদন।
 ( াপন া )
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 মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, ঢাকা/ িম া/িদনাজ র, 
বিরশাল ও রাজশাহী।
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) অ , ........................................।
৪) ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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