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িবষয:় িব িভিবিভ   সরকািরসরকাির   কেলেজরকেলেজর   অনাসঅনাস //িড িিড ি  ( ( পাসপাস ) ) পযােয়পযােয়   িবষয়িবষয়  খ ালাখ ালা   সং াসং া ।।
উপ  িবষেয়র পিরে ি েত িনে া  সরকাির কেলজস হ হেত অনাস/িড ী (পাস) পযােয় িবষয় খালার
লে  আেবদন পাওয়া গেছ। এ িবষেয় িবিধ মাতােবক পরবত  েয়াজনীয় কায ম হেণর জ  সংি
কাগজপ ািদ এতদসংেগ িনেদশ েম রণ করা হেলা।

. নং কেলেজর নাম অনাস পযােয় াথ ত িবষয়স হ
১ সরকাির শখ রােসল কেলজ, 

কাটালীপাড়া, গাপালগ
রা িব ান, ইিতহাস, ইংেরিজ, সমাজিব ান, 

সং ত, িহসাবিব ান এ ব াপনা
২ সং সরকাির মহািব ালয়, গা র, 

ন েকাণা
বাংলা, ইংেরিজ, রা িব ান, অথনীিত, ইিতহাস, 

ইসলােমর ইিতহাস, ইসলামী িশ া, দশন, 
েগাল, সমাজকম, িহসাবিব ান, ব াপনা, 
পদাথিব ান, রসায়নিব া, উি দিব া, 

ািণিব া ও গিণত
৩ ি য়া সরকাির মিহলা কেলজ, ি য়া পদাথিব ান, রসায়ন, গিণত, উি দিব া, 

ািণিব ান এবং িহসাবিব ান
৪ সরকাির মিজদ মেমািরয়াল িস  কেলজ, 

লনা
বাংলা, ইংেরিজ, অথনীিত, ইিতহাস, দশন, 

সমাজকম, রসায়ন এবং িহসািব ান
৫ িবরাম র সরকাির কেলজ, িদনাজ র ইংেরিজ, েগাল ও পিরেবশ, পদাথিব ান, 

মােক ং, ইিতহাস, ইসলােমর ইিতহাস ও 
সং িত এবং মেনািব ান

৬ বড়েলখা সরকাির কেলজ, মৗলভীবাজার অনাস কাস খালা
৭ সরকাির শখ ফিজলা ◌্ে ছা মিহলা 

কেলজ, ভালা
িহসািব ান ও ব াপনা

৮ িকেশারীগ  সরকাির কেলজ, নীলফামারী াতক (পাস) কােস সমাজিব ান
৯ সরকাির িজ.িব.িজ. কেলজ, টা াইল ইংেরিজ, সমাজকম, অথনীিত ও রা িব ান
১০ জািতর িপতা ব ব  সরকাির কেলজ, 

গাজী র
অথনীিত, ইসলােমর ইিতহাস ও সং িত, েগাল 

এবং িহসাবিব ান
১১ কালাই সরকাির মিহলা কেলজ, কালাই, 

জয় রহাট
িবএসিস (পাস) কােস ািণিব া

১২ চৗ াম সরকাির কেলজ, িম া বাংলা, ইংেরিজ, রা িব ান, সমাক াণ, 
ইসলােমর ইিতহাস ও সং িত, িহসাবিব ান ও 

ব াপনা
১



১৩ সরকাির বাঙলা কেলজ, ঢাকা েগাল ও পিরেবশ এবং পিরসং ান
১৪ গাংনী সরকাির িডি  কেলজ, মেহর র িডি  পযােয় ইিতহাস

২২-১২-২০ ১৯

িবতরণ :
১) রিজ ার, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা।, .
২) রিজ ার, জাতীয় িব িব ালয়, গাজী র।, .

িশদা শারিমন
উপসিচব
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচব এর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) অ ......................................, .
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ

২২-১২-২০ ১৯

িশদা শারিমন 
উপসিচব

২


