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১৮ আষাঢ ়১৪২৭

িবষয:় িঝনাইদহিঝনাইদহ   সরকািরসরকাির   ভেট িরনা িরভেট িরনা ির   কেলজকেলজ , ,  িঝনাইদহিঝনাইদহ  -  - কক  অিধ করণঅিধ করণ ।।
: নং- ৩৩.০০.০০০০.১১৭.৯৯.০০৭.১৮.১৫৯, তািরখ: ২৭.৬.২০২০, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়।

িঝনাইদহ সরকাির ভেটিরনাির কেলজ াচ বছর (ই ানিশপসহ) ময়ািদ িডিভএম কােস ২০১৩-২০১৪ িশ াবষ থেক চ াম ভেটিরনাির ও অ ািন াল সাইে স
িব িব ালয় (িসভা ) এর অধীন িশ া কায ম  কের। িঝনাইদহ থেক ‘িসভা ’ রবত  হওয়ায় যেশার িব ান ও ি  িব িব ালেয়র অ াকােডিমক কাউি েলর

পািরশ ও িরেজ  বােডর অ েমাদন সােপে  উ  কেলজেক যেশার িব ান ও ি  িব িব ালেয়র আওতায় পাঠদােনর অ মিত দওয়া হয় এবং তা ২০১৯-২০২০
িশ াবষ পয  নবায়ন করা হয়। যেশার িব ান ও ি  িব িব ালয় আইন, ২০০১ অ সাের এ েত কান িত ানেক অিধ  করার েযাগ না থাকায় এ িব িব ালয়
িঝনাইদহ সরকাির ভেটিরনাির কেলেজর ১ম ােচর ড়া  পরী ার ফলাফল কাশ করেত পারেছ না।  িশ াথ েদর ড়া  পরী ার ফলাফল কাশ করা এবং কেলেজর িশ া
কায ম অ াহত রাখার ােথ িঝনাইদহ সরকাির ভেটিরনাির কেলজেক শেরবাংলা িষ িব িব ালয়, ঢাকা এর সে  অিধ  করা যেত পাের।

২।  এমতাব ায়, িঝনাইদহ সরকাির ভেটিরনাির কেলজেক শেরবাংলা িষ িব িব ালয়, ঢাকা এর সে  অিধ  করার িবষেয় মতামত দােনর জ  িনেদশ েম অ েরাধ
করা হেলা।

সং ি : বণনামেত।
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িবতরণ :
১) উপাচায, শেরবাংলা িষ িব িব ালয়, ঢাকা
২) উপাচায, যেশার িব ান ও ি  িব িব ালয়
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