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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭০.১৬.০০১.১৭.৯৯ তািরখ: 
০৩ এি ল ২০১৮

২০ চ  ১৪২৪

িবষয়: িবিভিবিভ   িশ ািশ া  বােডরবােডর  আওতাধীনআওতাধীন  বসরকািরবসরকাির  কেলজকেলজ  াপনাপন, , িবভাগিবভাগ  খালাখালা, , িবষয়িবষয়
খালাখালা  ওও  িবষেয়রিবষেয়র  পাঠদানপাঠদান  িতেবদনিতেবদন  সং াসং া ।।

উপযু  িবষেয় িবিভ  িশ া বােডর আওতাধীন িনে া  বসরকাির কেলজ াপন, িবভাগ খালা, িবষয় খালা
ও িবষেয় পাঠদােনর  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 ও িঠকানা াথীত িবষয়

০১. অধ াপক আবু তােহর খান কেলজ,
কলমাকা া, ন েকানা।

কেলজ াপেনর আেবদন।

০২. ল ীছিড় কেলজ

সদর, খাগড়াছিড়।

ইসলােমর ইিতহাস িবষেয় পাঠদােনর আেবদন। 

০৩. নাে কুড়া এিবিস মেডল কেলজ

ইসলামপুর, জামালপুর।

কেলজ াপেনর আেবদন। 

০৪. বীর মিু েযা া রিফক উি ন ভূঞা কেলজ

সদর, ময়মনিসংহ।

কেলজ াপেনর আেবদন।

০৫. িমরপুর সাই  কেলজ

প বী, ঢাকা।

কেলজ াপেনর আেবদন।

০৬. ভীমপুর আদশ মহািবদ ালয়

সদর, নওগাঁ।

সমাজিব ান িবষয় খালার আেবদন। 

০৭. রবা রহমান িডি  কেলজ

সদর, ভালা।

ভূেগাল িবষেয়র ায়ী ীকৃিতর আেবদন।

০৮. ড. মা: মাজাে ল হক খান কেলজ

সদর, মাদারীপুর।

িফনা  ও ব াংিকং িবষয় পাঠদােনর আেবদন।
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০৯. শহীদ রাজা িড ী কেলজ

কাঠািলয়া, ঝালকািঠ।

কৃিষ িশ া িবষয় খালার আেবদন।

১০. জলঢাকা মহািবদ ালয়

জলঢাকা, নীলফামারী।

পাঠদানসহ িব ান ও মানিবক িবভাগ খালার
আেবদন।

৩-৪-২০১৮

চয়ারম ান মাধ িমক ও উ  মাধ িমক িশ ােবাড, 
ঢাকা/রাজশাহী/িদনাজপুর/যেশার/বিরশাল/চ াম।

নািছমা খানম
উপসিচব

ফান: ৯৫৭৭৪২৫

ারক ন র:
৩৭.০০.০০০০.০৭০.১৬.০০১.১৭.৯৯/১(৪)

তািরখ: ২০ চ  ১৪২৪
০৩ এি ল ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) পিরচালক, বাংলােদশ িশ াতথ  ও পিরসংখ ান বু েরা (ব ানেবইস)
২) সিচব এর একা  সিচব ( িতক ), সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) অধ , ................।

৩-৪-২০১৮

নািছমা খানম 
উপসিচব
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