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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭০.৮৮.০০১.১৯.৮৩ তািরখ: 
২৭ লাই ২০২০

১২ াবণ ১৪২৭

িবষয:় িঝনাইদহিঝনাইদহ   জলারজলার   শল পাশল পা   উপেজলাধ ীনউপেজলাধ ীন   িমঞািমঞা   িজ াহিজ াহ   আলমআলম  িড ীিড ী  কেলজকেলজ   সরকািরকরেণরসরকািরকরেণর   িবষেয়িবষেয়  মতামতমতামত।।
: ১। ধানম ীর কাযালয় এর ারক নং-০৩.০৭৪.৩৭.০৪৮.০০.০০১.২০১৯-৫৭৯ তািরখ:২৩/১২/২০১৯

২। জলা শাসেকর কাযালয় এর ারক নং -০৫.৪৪.৪৪০০.০২০.১০.০০১.১৬.৯১ তািরখ: ২৭.০২.২০২০ি .

উপ  িবষয় ও ১ নং ে া  ারেকর পিরে ি েত মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, িঝনাইদহ জলার শল পা উপেজলাধীন "িমঞা িজ াহ
আলম িড ী কেলজ" সরকািরকরেণর িবষেয় জলা শাসক িঝনাইদহ-এর মতামত চাওয়া হেল ২ নং ে া  ারেক জলা শাসক, িঝনাইদহ মতামত দান
কেরন।

২. জলা শাসক, িঝনাইদহ মতামেত উে খ কেরন য, িঝনাইদহ জলার শল পা উপেজলাধীন িমঞা িজ াহ আলম িড ী কেলজ’  ১৯৯৩ সেন িতি ত হয়।
বতমােন উ  কেলেজ  িড ী (পাস) ছাড়াও উ  মা িমক বসায় ব াপনা (িবএম) শাখাসহ কি উটার অপােরশন ও িহউ ান িরেসাস ােনজেম  ড ২
চা  আেছ। িত ান েত বতমান ২০১৯-২০২০ িশ াবেষ ১০০১ জন; ২০১৮-২০১৯ িশ াবেষ ১০৮৬ জন এবং ২০১৭-২০১৮ িশ াবেষ ১২৬৬ জন ছা -ছা ী
অ য়নরত রেয়েছ। িত ান র িনজ  জিমর পিরমাণ ২ একর ৯২ শতাংশ। িঝনাইদহ জলায় ০১ (এক)  ক ােডট কেলজ, ০৮ (আট)  সরকাির কেলজ এবং ৬৬
( ছষি )  বসরকাির কেলজ আেছ। ত ে  শল পা  উপেজলায় ০১ (এক)  সরকাির কেলজ এবং ১৪( চৗ )  বসরকাির কেলজ রেয়েছ। জলা শাসক, িঝনাইদহ
‘িমঞা িজ াহ আলম িড ী কেলজ’ সরকািরকরেণর জ  পািরশ কেরেছন (িব ািরত িতেবদন সং )। 

৩. মেহাদেয়র সদয় আবগিতর জ  আেরা জানােনা যাে  য, িঝনাইদহ জলার শল পা উপেজলার আেরা এক  কেলজ "ব ব  মেমািরয়াল কেলজ" সরকািরকরেণর
িবষেয় ধানম ীর কাযালেয়র গত ১২/১/২০২০ ি ঃ তািরেখর ০৩.০৭৪.৩৭.০৪৮.০০.০০৩(অংশ-২).২০১৯-১৬ নং ারেক এ িবভােগর মতামত চাওয়া হেয়েছ। তৎে ি েত
জলা শাসেকর মতামত চাওয়া হেয়েছ, যা এখেনা পাওয়া যায়িন।

 
৪. িবষয়  মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা।

সং ি : বণনামেত ২৩ ফদ।

২৭-৭-২০২০

সিচব
ধানম ীর কাযালয়

মাঃ র-ই-আলম
উপসিচব

ফান: ৯৫৭৭৪২৫

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭০.৮৮.০০১.১৯.৮৩/১(৫) তািরখ: ১২ াবণ ১৪২৭
২৭ লাই ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ম ীর একা  সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) উপম ীর একা  সিচব, উপম ীর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৫) ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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