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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭০.৪৯.০০১.১৮.৬ তািরখ: 
০২ জা য়াির ২০২০

১৮ পৗষ ১৪২৬

িবষয:় পাঠদােনরপাঠদােনর   অ মিতঅ মিত   দানদান ।।

উপ  িবষেয় চয়ার ান, মা িমক ও উ  মা িমক িশ ােবাড, ঢাকা/ িম া/িসেলট/যেশার/
ময়মনিসংহ/ িদনাজ র এর পািরশ অ যায়ী িন বিণত ১৩  িত ানেক উ  মা িমক পযােয় পাঠদােনরঅ মিত

দােন িনে া  শেত ম ণালেয়র স িত াপন করা হেলা:

িমক নং কেলজ নাম ও কানা
১. এডেভােকট মা: আ  জািহর মেডল কেলজ, 

লাখাই, হিবগ
২. হিবরবাড়ী জনােরল কেলজ, 

ভা কা, ময়মনিসংহ
৩. ভা কা আইিডয়াল কেলজ, ভা কা, ময়মনিসংহ
৪. বিসক এ েকশন কেলজ, সদর , নরিসংদী
৫. নািজর উ ীন ইসলামীয়া কেলজ, সদর, 

িঝনাইদহ
৬. আখাউড়া ক ামি য়ান কেলজ, আখাউড়া, 

া ণবািড়য়া 
৭. মা: ল ইসলাম কেলজ, বা ারাম র, 

া ণবািড়য়া 
৮. কাওছারাবাদ কেলজ, গালাপগ , িসেলট
৯. িদ রেয়ল ই ার াশনাল কেলজ, দিব ার, 

িম া
১০. লাকসাম ক ামি য়ান কেলজ, লাকসাম, িম া
১১. িমর র সাই  কেলজ, িমর র-১০, ঢাকা
১২. মই ল- মা ফা মহািব ালয়, লবাড়ী, িড় াম
১৩. ই াণ কেলজ, সানাই ড়ী, নায়াখালী

শতস হ:
১)   িশ ক/কমচারীেদর বতন ভাতািদ কেলেজর (এমিপও না দয়ার শেত) -অথায়েন পিরচািলত হেব;
২)   আগামী ০১ (এক) বছেরর মে  িশ াথ র সং া ও পরী াথ র সং া সে াষজনক পযােয় উ ীত করেত হেব;
৩)   ভিব েত উ  িত ােনর কান িশ ক-কমচারীেক এমিপও  করা যােব না;
৪)   কেলেজর কান শাখা ক া াস চা  করা যােব না;

১



৫)  উ  অ েমাদন ভিব েত অ  কান িত ােনর ে  উদাহরণ অথবা নিজর িহেসেব িবেবিচত হেব না;
৬)  সরকার েয়াজন মেন করেল য কান সময় য কান শত আেরাপ করেত পারেব;
৭)   বসরকাির কেলেজর ে  চিলত অ া  সকল শত মেন চলেত হেব;
৮)  কান শত িতপালেন থ হেল সরকার য কান সময় এ অ েমাদন বািতল করেত পারেব।

২-১-২০ ২০

চয়ার ান, মা িমক ও উ  মা িমক িশ ােবাড, 
ঢাকা/ িম া/িসেলট/যেশার/ ময়মনিসংহ/িদনাজ র।

মাহা দ আলমগীর হােসন
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: ৯৫৭৭৪২৫

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭০.৪৯.০০১.১৮.৬/১(৮) তািরখ: ১৮ পৗষ ১৪২৬
০২ জা য়াির ২০২০

সদয ়অবগিত/অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র
২) মহাপিরচালক, বাংলােদশ িশ াত  ও পিরসং ান েরা ( ানেবইস)
৩) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) মাননীয় উপম ীর একা  সিচব, উপম ীর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৫) সিচব র একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৬) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৭) অ , ............................................।
৮) ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ

২-১-২০ ২০

মাহা দ আলমগীর হােসন 
িসিনয়র সহকারী সিচব

২


