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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭০.৩১.০০১.১৭.৫৬ তািরখ: 
০৮ মাচ ২০১৮

২৪ ফা নু ১৪২৪

িবষয়: ঢাকাঢাকা  মহানগরীরমহানগরীর  িমরপরুিমরপরু  এলাকায়এলাকায়  অবি তঅবি ত  িমরপরুিমরপরু  ইংিলশইংিলশ  ভাসনভাসন  কেলজকেলজ  াপেনরাপেনর
অ মিতঅ মিত  দানদান।।

উপযু  িবষেয় চয়ারম ান, মাধ িমক ও উ  মাধ িমক িশ ােবাড, ঢাকা এর সুপািরশ
মাতােবক ঢাকা জলার িমরপরু উপেজলাধীন "িমরপরু ইংিলশ ভাসন কেলজ" াপেনর

অনুমিত দােন িনে া  শেত ম ণালেয়র স িত াপন করা হেলা:

শতসমূহ:
১।  কেলজ িত ার অনুেমাদন াি র ০৩(িতন) মােসর মেধ  েয়াজনীয় পিরমাণ জিম য়
এবং ০১ বছেরর মেধ  েয়াজনীয় অবকাঠােমা িনমানসহ অন ান  েয়াজনীয় িশ া উপকরণ
সং হ করেত হেব;
২। কেলজ িত া ও পিরচালনার সােথ সরকােরর কান আিথক সংে ষ থাকেব না;
৩। পাঠদােনর অনুমিত চাওয়ার পেূবই  অধ সহ েয়াজনীয় শাসিনক জনবল িনেয়াগ দান
করেত হেব;
৪। কান শত িতপালেন ব থ হেল সরকার য কান সময় এ অনুেমাদন বািতল করেত পারেব
এবং
৫। বসরকাির কেলেজর ে  চিলত অন ান  সকল শত মেন চলেত হেব।

৮-৩-২০১৮

চয়ারম ান
 মাধ িমক ও উ  মাধ িমক িশ ােবাড, ঢাকা।

মাহা দ রােশ ল ইসলাম
উপসিচব ( িতক )

ফান: ৯৫৭৬৬৭৯
ফ া : ৯৫১৪১১৪

ইেমইল: info@moedu.gov.bd

ারক ন র:
৩৭.০০.০০০০.০৭০.৩১.০০১.১৭.৫৬/১(৬)

তািরখ: ২৪ ফা নু ১৪২৪
০৮ মাচ ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) মহাপিরচালক, মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র
২) পিরচালক, বাংলােদশ িশ াতথ  ও পিরসংখ ান বু েরা (ব ানেবইস)
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৩) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৫) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৬) িত াতা, িমরপরু ইংিলশ ভাসন কেলজ, িমরপরু, ঢাকা।

৮-৩-২০১৮

মাহা দ রােশ ল ইসলাম 
উপসিচব ( িতক )
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