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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭০.১৬.০০১.১৭.১৬৩ তািরখ: 
১৮ জনু ২০১৯

৪ আষাঢ় ১৪২৬

িবষয়: িবিভিবিভ   িশ ািশ া  বােডরবােডর  আওতাধীনআওতাধীন  বসরকািরবসরকাির  কেলজকেলজ  পাঠদানপাঠদান, , িবষয়িবষয়  খালাখালা  ওও  একােডিমকএকােডিমক
ীকিৃতীকিৃত  িবষেয়িবষেয়  িতেবদনিতেবদন । ।

     উপযু  িবষেয় িনে া  বসরকাির িশ া িত ােনর কেলজ পাঠদান, িবষয় খালা ও
একােডিমক ীকিৃতর লে  ম ণালেয়র সবেশষ পিরপ  অ যায়ী সেরজিমন পিরদশন কের
ম ণালেয়র িনধািরত ছক মাতােবক  মতামতসহ িতেবদন রণ
করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা:

 নং িত ােনর নাম াথীত িবষেয়র নাম
০১. আিমন মেডল টাউন কেলজ, ধামরাই, ঢাকা উ মাধ িমক পযােয় অ ায়ী ীকিৃত দান

০২. শাহ আজগর আলী িডি  কেলজ, 
সা ল াপরু, গাইবা া

কৃিষ িশ া িবষয় খালা

০৩. ডা: ম আলী ফরাজী কেলজ, মঠবািড়য়া, 
িপেরাজপরু

বাংলা, ইংেরিজ এবং তথ  ও যাগােযাগ যিু  
িবষয় িণ শাখা খালা

০৪. বাংলােদশ ািরয়াস কেলজ, ডমরা, ঢাকা পাঠদােনর অ মিত

০৫. খােতমনু মঈন মিহলা িডি  কেলজ, 
বকশীগ , জামালপরু

ভেূগাল িবষয় খালা

০৬. িব িস আই কেলজ, উ রা, ঢাকা কিৃষ িশ া, িফ া  ও ব াংিকং, ইসলােমর 
ইিতহাস ও সং িৃত এবং ভেূগাল

০৭. িব িস আই কেলজ, উ রা, ঢাকা উ মাধ িমক পযােয় অ ায়ী ীকিৃত দান
০৮. বাংলাগড় কেলজ, রাণীশংৈকল, ঠা রগাঁও একােডিমক ীকিৃত বািতেলর আেদশ ত াহার

০৯. ধমপরু আ লু জ ার িডি  কেলজ, 
রগ , গাইবা া

ভেূগাল িবষয় খালার িবষেয় পনু: িবেবচনা

১০. নূর নছা কেলজ, কালখুালী, রাজবাড়ী িফ া  ও ব াংিকং, কৃিষ িশ া িবষয়

১৮-৬-২০১৯

চয়ারম ান

রিন চাকমা
িসিনয়র সহকারী সিচব (অিতির  দািয় )

ফান: ৯৫৭৭৪২৫
১



 মাধ িমক ও উ মাধ িমক িশ া বাড, ঢাকা, 
বিরশাল, ময়মনিসংহ, িদনাজপুর। 

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭০.১৬.০০১.১৭.১৬৩/১(৪) তািরখ: ৪ আষাঢ় ১৪২৬
১৮ জনু ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচব এর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) অধ , .............................।
৪) ব ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ

১৮-৬-২০১৯

রিন চাকমা 
িসিনয়র সহকারী সিচব (অিতির  দািয় )

২


