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১০ াবণ ১৪২৬

িবষয়: িবিভিবিভ   িশ ািশ া  বােডরবােডর  আওতাধীনআওতাধীন  বসরকািরবসরকাির  কেলজকেলজ  াপনাপন, , পাঠদানপাঠদান ,  , িবষয়িবষয়  খালাখালা  ওও  িবভাগিবভাগ
খালাখালা  ওও  নামনাম  পিরবতেনরপিরবতেনর  িবষেয়িবষেয়  িতেবদনিতেবদন।।

  উপযু  িবষেয় িনে া  বসরকাির িশ া িত ােনর
কেলজ াপন, পাঠদান , িবষয় খালা, িবভাগ খালা ও নাম পিরবতেনর 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. মা ড়া কেলজ, নীলফামারী মা ড়া কেলজ এর পিরবেত ডঃ আসা র রহমান 
কেলজ নাম করণ

০২. িবভাগদী শহীদ িৃত মহািবদ ালয়, সালথা, 
ফিরদপুর

ভূেগাল ও কিৃষিশ া িবষয় অ েমাদন

০৩. ময়মনিসংহ মহািবদ ালয়, ময়মনিসংহ মেনািব ান িবষয় খালা

০৪. চর আদশ মহািবদ ালয়, পা ি য়া, 
িকেশারগ

িব ান িবভাগ খালা

০৫. াইট টাচ কেলজ,
মাধবদী, নরিসংদী

াপেনর অ মিত।

০৬. উইেম  কেলজ, জগ াথপুর, নামগ পাঠদােনর অ মিত

০৭. আলহা  মকবলু হােসন িড ী কেলজ,
মাহা দপুর, ঢাকা

টু িরজম এ ড হ িপটািলিট ম ােনজেম ট িবষয় 
খালা।

০৮.
ঠিুটয়া উ  িবদ ালয় ও কেলজ,শাহজাদপুর, 
িসরাজগ

“ ঠিুটয়া উ  িবদ ালয় ও কেলজ” হেত কেলজ শাখা 
থকীকরণ কের “ঠিুটয়া িডি  কেলজ” উ ীত করেণর 

জ  আেবদন।

০৯.
বজরা এল, ক, আিমন িড ী কেলজ,
উিলপুর, িড় াম

বজরা এল, ক, আিমন িড ী কেলজ, এর নাম 
পিরবতন কের “বজরা রজাউল কিরম আিমন িড ী 
কেলজ” অ মিত দান ।

১০. শহীদ িজয়াউর রহমান কেলজ,
নােটার

শহীদ িজয়াউর রহমান কেলেজর নাম পিরবতন 
কের “দয়ারামপুরকেলজ” নােম নতনু নামকরণ।

১১.
ছফুরনেনছা মিহলা কেলজ,
সাত ীরা

উৎপাদন ব ব াপনা ও িবপনন এবং িফ া , 
ব াংিকং ও বীমা আবি ক িবষয় িটর পাঠদােনর 
অ মিত।

১



১২.
িম া রিসেডি য়াল কেলজ,
িম া কিৃষিশ া িবষয় খালা।

১৩. উ রা ইউনাইেটড কেলজ,
উ রা, ঢাকা

ব বসায় িশ া ও মানিবক িবভােগ নতনু িবষয় খালা 
।

১৪. পীরগাছা রিসেডি য়াল মেডল কেলজ,
পীরগাছা, রংপুর

একােডিমক ীকিৃত।

১৫. শাহিনমা া সাগরনাল ফুলতলা িড ী কেলজ,
জুড়ী, মৗলভীবাজার

ব বসায় িশ া শাখায় উৎপাদন ব ব াপনা ও িবপণন 
িবষয়িট াথিমক অ েমাদন।

১৬. তমালতলা মিহলা কেলজ,
বাগািতপাড়া, নােটার

ভূেগাল িবষয় খালা।

১৭. অধ াপক শাহজাহান আলী কেলজ,
কািলয়াৈকর, গাজীপুর

িব ান ও ব বসায় িশ া শাখা খালার অ মিত।

১৮. ট ী রিসেডনিসয়াল কেলজ,
ট ী, গাজীপুর

াপেনর অ মিত।

১৯. মাশারফ আইিডয়াল কেলজ, উ রা, ঢাকা াপেনর অ মিত।

২৫-৭-২০১৯

চয়ারম ান                                                         
মাধ িমক ও উ  িশ া বাড, ঢাকা, ময়মনিসংহ, 
রাজশাহী, িসেলট, িম া, িদনাজপুর, যেশার

রিন চাকমা
িসিনয়র সহকারী সিচব (অিতির  দািয় )
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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 , ...................................।

২৫-৭-২০১৯

রিন চাকমা 
িসিনয়র সহকারী সিচব (অিতির  দািয় )
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