
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িশ া ম ণালয় 

মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ 
বসরকাির কেলজ-৬ শাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা

www.shed.gov.bd

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭০.৬২.০০১.১৮.৮৯ তািরখ: 
০৬ আগ  ২০২০

২২ াবণ ১৪২৭

িবষয:় ২০২০২০২০--২০২১২০২১   িশ াবেষিশ াবেষ   িনিদিনিদ   কাট ারকাট ার   অিতিরঅিতির   আসেনআসেন   িশ াথিশ াথ   ভিতরভিতর   অ েমাদনঅ েমাদন   দানদান  । ।

উপ  িবষেয় ার সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, িনে া  িশ া িত ানস েহর অ গণ সংি  কেলেজ উ  মা িমক পযােয় ২০২০-২০২১ িশ াবেষ িনিদ
কাটার অিতির  আসেন িশ াথ  ভিতর আেবদন কেরেছন।  

এমতাব ায়, উ  িশ া িত ানস েহ উ  মা িমক পযােয় ২০২০-২০২১ িশ াবেষ ভিতর লে  বতমান িশ াথ  সং া, বাড ক ক পািরশ ত ২০১৯-২০২০ িশ াবেষ অিতির
আসন ি  হেয়িছল িকনা (অ ায়ী/ ায়ী)? েয়াজনীয় অবকাঠােমা ও িশ ক-কমচারী আেছ িকনা? বতমােন চািহত আসন সং া ি র যৗি কতা আেছ িকনা? ইত ািদ িবষেয়
সেরজিমন পিরদশন কের  মতামতসহ িতেবদন ৩০ (ি শ) িদেনর মে  রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা:
 

িমক নং িত ােনর নাম ও কানা ২০১৯-২০২০ িশ াবেষ
চািহত অিতির  আসন

০১. শখ িজ র রহমান িডি  কেলজ, ক য়া, াদ র। মানিবক-১০০
বসায়-১০০

০২. র স াট আলাউি ন া িড ী কেলজ, নবীনগর, া ণবািড়য়া। মানিবক-১৫০
বসায়-৩৫০

০৩. মাহা দ র সরা ল হক কেলজ, দিব ার, িম া। মানিবক-১৫০
০৪. আলহা  আব ল হক চৗ রী িড ী কেলজ, ছাগলনাইয়া, ফনী। মানিবক-৫০

বসায়-৫০
০৫. ফিরদ উি ন সরকার িডি  কেলজ, রাদনগর, িম া। মানিবক-১৫০

বসায়-১৫০
০৬. দালাল বাজার িড ী কেলজ, সদর, ল ী র। মানিবক -৩৭৫

বসায়-২৭৫
০৭. হাজীগ  িডি  কেলজ, হাজীগ , াদ র। মানিবক-১০০

বসায়-১০০
িব ান-১০০

০৮. নীিলমা জ াকব কেলজ, চরফ াসন, ভালা। মানিবক-১৫০
বসায়-১০০

 
 

৬-৮-২০২০

িবতরণ :
১) চয়ার ান, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, িম া
২) চয়ার ান, মা িমক ও উ মা িমক িশ ােবাড, বিরশাল

মাঃ র-ই-আলম
উপসিচব

ফান: ৯৫৭৭৪২৫

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭০.৬২.০০১.১৮.৮৯/১(৪) তািরখ: ২২ াবণ ১৪২৭
০৬ আগ  ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
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 , .......................................।

১



৪) ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ

৬-৮-২০২০
মাঃ র-ই-আলম 

উপসিচব

২


