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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭০.৩১.০০১.১৭.২৭৪ তািরখ: 
১০ সে র ২০১৮

২৬ ভা  ১৪২৫

িবষয়: কেলজকেলজ  াপেনরাপেনর  অ মিতঅ মিত  দানদান।।

উপযু  িবষেয় চয়ারম ান, মাধ িমক ও উ  মাধ িমক িশ ােবাড, ঢাকা, চ াম ও িদনাজপরু এর সুপািরশ
অনুযায়ী িনে বিণত ০৩িট িত ান াপেনর অনুমিত দােন িনে া  শেত ম ণালেয়র স িত াপন করা হেলা।

িমক নং কেলেজর নাম ও িঠকানা িবষয়
১. “ গাপালগ  আইিডয়াল কেলজ”, সদর, গাপালগ । কেলজ াপন
২. “ঠাকুরছড়া কেলজ”, সদর খাগড়াছিড়। কেলজ াপন
৩. “হাজী এম. এ হািকম আইিডয়াল মিহলা কেলজ”, রৗমারী, কুিড় াম কেলজ াপন

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।

১০-৯-২০১৮

চয়ারম ান
মাধ িমক ও উচচমাধ িমক িশ া বাড, 
ঢাকা/চ াম/িদনাজপুর।

নািছমা খানম
উপসিচব

ফান: ৯৫৭৭৪২৫

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭০.৩১.০০১.১৭.২৭৪/১(৭) তািরখ: ২৬ ভা  ১৪২৫
১০ সে র 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

১



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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