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১৬ মাঘ ১৪২৪

িবষয়: িসরাজগিসরাজগ   জলারজলার  উ াপাড়াউ াপাড়া  উপেজলায়উপেজলায়  অবি তঅবি ত  হািমদাহািমদা  পাইলটপাইলট  বািলকাবািলকা  উউ
িবদ ালয়িবদ ালয়  ওও  কেলজকেলজ  এরএর  িবদ মানিবদ মান  নামনাম  পিরবতনপিরবতন  কেরকের  ""এইচ.িট.ইমামএইচ.িট.ইমাম  গালসগালস  লুলু
এ ডএ ড  কেলজকেলজ" " নােমনােম  নামকরেণরনামকরেণর  িবষেয়িবষেয়  মতামতমতামত  দানদান।।

সূ :  হািমদা পাইলট বািলকা উ  িবদ ালয় ও কেলজ, উ াপাড়া, িসরাজগ  এর ারক নং-
অকা/২০১৭-৪১৩, তািরখ: ২৩.০৯.২০১৭।

উপযু  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, িসরাজগ  জলার উ াপাড়া উপেজলায় অবি ত
হািমদা পাইলট বািলকা উ  িবদ ালয় ও কেলজ এর িবদ মান নাম পিরবতন কের "এইচ.িট.ইমাম
গালস লু এ ড কেলজ" নােম নামকরেণর িবষেয় উ  িবদ ালেয়র অধ  কতকৃ িরত আেবদনসহ
কিমিটর সভার কাযিববরণী, মহামা  হাইেকাট িডিভশেনর রায় এবং জনাব তানভীর ইমাম, মাননীয়
সংসদ সদ , ৬৫ িসরাজগ -৪  এর িড.ও.প  এতদসংেগ রণ করা হেলা।

০২। বিণতাব ায়, িসরাজগ  জলাধীন উ াপাড়া উপেজলায় অবি ত হািমদা পাইলট বািলকা উ
িবদ ালয় ও কেলজ এর নাম পিরবতন কের ''এইচ.িট.ইমাম গালস লু এ ড কেলজ'' িহেসেব
নামকরেণর িবষেয় মতামত দােনর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
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মহাপিরচালক
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তািরখ: ১৬ মাঘ ১৪২৪
২৯ জা য়াির ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) চয়ারম ান, মাধ িমক ও উ  মাধ িমক িশ া বাড, রাজশাহী।
২) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) অধ , হািমদা পাইলট বািলকা উ  িবদ ালয় ও কেলজ, উ াপাড়া, িসরাজগ ।
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