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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭০.১৬.০০১.১৭.১৫০ তািরখ: 
০৪ জলুাই ২০১৯

২০ আষাঢ় ১৪২৬

িবষয়: িবিভিবিভ   িশ ািশ া  বােডরবােডর  আওতাধীনআওতাধীন  বসরকািরবসরকাির  কেলজকেলজ  াপনাপন, , পাঠদানপাঠদান, , িবষয়িবষয়  খালাখালা  ওও  একােডিমকএকােডিমক
ীকিৃতরীকিৃতর  িবষেয়িবষেয়  িতেবদনিতেবদন।।

  উপযু  িবষেয় িনে া  বসরকাির িশ া িত ােনর াপন, পাঠদান, িবষয় খালা ও
একােডিমক ীকিৃতর 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. স াল কেলজ, তােনার, নােটার গাহ  অথনীিত ও আরবী িবষয় 
খালা।

০২.
ভাষা সিনক আবুল হােসন কেলজ ও 
লাকসািহত  গেবষণা একােডমী, ন েকাণা 

সদর, ন েকাণা
াপেনর অ মিত।

০৩. বাবুরহাট উ  িবদ ালয় ও কেলজ, চঁাদপুর লু শাখা থেক কেলজ শাখা 
পৃথকীকরণ।

০৪. আলহা  এস. এম. এ ওয়ােরজ নাইম 
মেডল কেলজ, িঝনাইগাতী, শরপুর

পাঠদােনর অ মিত।

০৫. আলহা  লায়ন ম.ু হািববুর রহমান হােরজ 
িসিট কেলজ, পগ , নারায়নগ

একিট শাখা খালা।

০৬. ম াে া াউন কেলজ, সাভার, ঢাকা
িবপনণ ও ব ব াপনা, ইসলাম িশ া, 
ইিতহাস, যুি িবদ া, ভূেগাল ও 
পিরেবশ িবষয় খালা।

০৭. ম থ দ মহািবদ ালয়, বলাইচর, শরপুর াপেনর অ মিত।
০৮. মা কেলজ, দাদপুর, নায়াখালী পাঠদােনর অ মিত।
০৯. আব ল মাবুদ কেলজ, রাম,ু ক বাজার াপেনর অ মিত।
১০. ল কেলজ, ি য়া কেলজ াপেনর অ মিত।

১১. ভালকুা আইিডয়াল কেলজ, ভালকুা, 
ময়মনিসংহ

াপেনর অ মিত।
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১২. মািটকাটা আদশ িডি  কেলজ, গাদাগাড়ী, 
রাজশাহী

ব বসায় িশ া শাখায় ‘িফ া  ও 
ব াংিকং ও বীমা িবষয় খালা।

১৩. ট ী রিসেডি য়াল কেলজ, ট ী, গাজীপুর পাঠদােনর অ মিত।

১৪. ীনল া ড রিসেডি য়াল কেলজ,
িচিরব র, িদনাজপুর

াপেনর অ মিত।

১৫. গালাবাড়ী আদশ কেলজ, নােচাল, 
চাপাইনবাবগ

একােডিমক ীকিৃত।

১৬. সা ীবাড়ী িড ী কেলজ, আিদতমারী, 
লালমিনরহাট

লঘ ুসংগীত িবষয় খালা।

১৭. হাজীগ  কমাস কেলজ, হাজীগ , চঁাদপুর

হাজীগ  কমাস কেলেজর নাম 
পিরবতন কের ‘হাজীগ  আইিডয়াল 
কেলজ অব এডেুকশন’ নামকরণ 
এবং িব ান ও মানিবক িবভাগ 
খালা।

১৮. েফসর আব ল মিতন ভূঞা কেলজ,
ঈ রগ , ময়মনিসংহ

াপেনর অ মিত।

১৯.
কিব সানাউল হক কেলজ, িবজয়নগর, 

া ণবািড়য়া

একাদশ (িব ান, মানিবক, ও 
ব বসায় িশ া) ণীেত পাঠদােনর 
অ মিত।

২০. মনপুরা কেলজ, বা া, ঢাকা একােডিমক ীকিৃত।

২১. ইউ ছ খান মেমািরয়াল কেলজ, লৗহজং, 
মু ীগ

াপেনর অ মিত।

৪-৭-২০১৯

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

মিুশদা শারিমন
উপসিচব (অিতির  দািয় )

ফান: ৯৫৭৭৪২৫

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭০.১৬.০০১.১৭.১৫০/১(৪) তািরখ: ২০ আষাঢ় ১৪২৬
০৪ জলুাই ২০১৯

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 , .......................................।
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৪) ব ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ

৪-৭-২০১৯

মিুশদা শারিমন 
উপসিচব (অিতির  দািয় )
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