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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭০.১৬.০০১.১৭.২৩৩ তািরখ: 
১৩ আগ  ২০১৮

২৯ াবণ ১৪২৫

িবষয়: কেলেজরকেলেজর  াপনাপন, , িবষয়িবষয়  খালাখালা, , পাঠদানপাঠদান  এবংএবং  একােডিমকএকােডিমক  ীকিৃতরীকিৃতর  জজ   আেবদনআেবদন । ।

        উপযু  িবষেয় িবিভ  িশ ােবােডর আওতাধীন িনে া  বসরকাির কেলেজ উ  মাধ িমক পযােয় কেলজ
াপন, িবষয় খালা, পাঠদান ও একােডিমক ীকৃিত দােনর লে  ম ণালেয়র সবেশষ পিরপ  অনুযায়ী

সেরজিমেন পিরদশন কের ম ণালেয়র িনধািরত ছক মাতােবক িতেবদন রণ করার জন  িনেদশ েম অনুেরাধ
করা হেলা।

 নং িত ােনর নাম াথীত িবষেয়র নাম

০১. গ ম ল িব ান ও যিু  কেলজ
দিব ার, কুিম া। সমাজকম, অথনীিত এবং যিু িবদ া িবষয় খালার আেবদন।

০২.
ািবত ি ি পাল পারভীন জািকর

 কেলজ
মু াগাছা, ময়মনিসংহ।

কেলজ াপেনর আেবদন।

০৩.
িবটঘর দানবীর মেহশচ  ভ াচায
িবদ াপীঠ
নবীনগর, া ণবািড়য়া।

কেলজ াপেনর আেবদন।

০৪. দলুারহাট আদশ কেলজ
চরফ াশন, ভালা। মৃি কা িব ান িবষয় খালার আেবদন।

০৫. জাড়গাছা মেডল মিহলা কেলজ
সািরয়াকাি , ব ড়া। একােডিমক ীকৃিতর আেবদন।

০৬. িততাস মেডল কেলজ
সরাইল, া ণবািড়য়া। কেলজ াপেনর আেবদন।

০৭. নারায়ণগ  কমাস কেলজ
সদর,নারায়ণগ । একােডিমক ীকৃিতর আেবদন।

০৮. চ াম কমাস কেলজ
কাতয়ালী, চ াম। একােডিমক ীকৃিতর আেবদন।

০৯. সিফউর রহমান আইিডয়াল কেলজ
সদর, চঁাপাইনবাবগ । পাঠদােনর আেবদন।
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চয়ারম ান,মাধ িমক ও উ  মাধ িমক িশ া বাড, ঢাকা, 
ময়মনিসংহ, িম া, চ াম, রাজশাহী, বিরশাল।

উপসিচব
ফান: ৯৫৭৭৪২৫

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭০.১৬.০০১.১৭.২৩৩/১(৩) তািরখ: ২৯ াবণ ১৪২৫
১৩ আগ  ২০১৮

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 , ......................।
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