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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭০.৩৪.০০১.১৭.১৯৮ তািরখ: 
২৩ জলুাই ২০১৮

৮ াবণ ১৪২৫

িবষয়: িবষয়িবষয়  খালারখালার  অ মিতঅ মিত  দানদান  সং াসং া ।।

উপযু  িবষেয় চয়ারম ান, মাধ িমক  ও উ  মাধ িমক িশ া বাড, িসেলট, রাজশাহী ও বিরশাল এর সুপািরেশর পিরে ি েত
িনে বিণত কেলজসমেূহ উ  মাধিমক পযােয়  িবষয় খালার অনমুিত দােন িনে া  শেত ম ণালেয়র স িত াপন করা
হেলা:

িমক নং কেলজ নাম ও িঠকানা াথী িবষয়

১. ইয়াকুব তাজলু মিহলা িডি  কেলজ, কুলাউড়া,
মৗলভীবাজার

িফনা , ব াংিকং ও বীমা

২. ড ার াম িডি  কেলজ, আটঘিরয়া, পাবনা আরবী

৩. িকসমতপরু দেলায়ার হােসন কেলজ, িমজাগ ,
পটুয়াখালী

ভূেগাল

৪. দগুাপরু মিহলা িডি  কেলজ, দগূাপরু, ন েকাণা লঘ ুসংগীত

শতসমহূ:

ক)িশ ক/কমচারীেদর বতন ভাতািদ কেলেজর (এমিপও না দয়ার শেত) -অথায়েন পিরচািলত হেব;

খ)আগামী ০১(এক) বছেরর মেধ  িশ াথীর সংখ া, পরী াথীর সংখ া সে াষজনক পযােয় উ ীত করেত হেব;

গ)কেলেজর কান শাখা ক া াস চালু করা যােব না;

ঘ)উ  অনেুমাদন ভিবষ েত অন  কান িত ােনর ে  উদাহরণ অথবা নিজর িহেসেব িবেবিচত হেব না;

ঙ)সরকার েয়াজন মেন করেল য কান সময় য কান শত আেরাপ করেত পারেব;

চ) বসরকাির কেলেজর ে  চিলত অন ান  সকল শত মেন চলেত হেব;

ছ) কান শত িতপালেন ব থ হেল সরকার য কান সময় এ অনেুমাদন বািতল করেত পারেব;

জ)ধমীয় ও সামািজক মলূ েবাধ ইত ািদর সােথ সাংঘিষক কান কায ম পিরচালনা করা যােব না।
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২৩-৭-২০১৮

চয়ারম ানমাধ িমক  ও উ  মাধ িমক িশ া বাড, 
িসেলট, রাজশাহী,ময়মনিসংহ ও বিরশাল।

নািছমা খানম
উপসিচব

ফান: ৯৫৭৭৪২৫

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭০.৩৪.০০১.১৭.১৯৮/১(৭) তািরখ: ৮ াবণ ১৪২৫
২৩ জলুাই ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র
২) মহাপিরচালক, বাংলােদশ িশ াতথ  ও পিরসংখ ান বু েরা (ব ানেবইস)
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) অধ , ........................................।
৭) ব ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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নািছমা খানম 
উপসিচব
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