
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িশ া ম ণালয় 

মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ 
বসরকাির কেলজ-৬ শাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা

www.shed.gov.bd

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭০.১৬.০০১.১৭.২১৩ তািরখ: 
২৯ জলুাই ২০১৯

১৪ াবণ ১৪২৬

িবষয়: িবিভিবিভ   িশ ািশ া  বােডরবােডর  আওতাধীনআওতাধীন  বসরকািরবসরকাির  কেলজকেলজ  াপনাপন, , পাঠদানপাঠদান ,  , িবষয়িবষয়  খালাখালা  ওও  িবভাগিবভাগ
খালাখালা  ওও  নামনাম  পিরবতেনরপিরবতেনর  িবষেয়িবষেয়  িতেবদনিতেবদন।।

 উপযু  িবষেয় িনে া  বসরকাির িশ া িত ােনর কেলজ াপন, পাঠদান , িবষয় খালাও
িবভাগ খালা ও নাম পিরবতেনর 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.
মু লী লু এ ড কেলজ, না াইল, 
ময়মনিসংহ

“মু লী লু এ ড কেলজ” ক পৃথক কের 
‘মু লী কেলজ’ নােম পৃথক িত ােনর 
অ েমাদন 

০২.
দিধভা া এ াড: িজয়াউল ফা ক 
তালকুদার কেলজ, মঠবাড়ীয়া, 
িপেরাজপুর

একােডিমক ীকিৃত।

০৩.

ব ব  ু টকিনক াল িব ান ও তথ  
যুি  এ ড িবজেনস ম ােনজেম ট 

ই িটিটউট,
( দাসপুর-বড়াই াম), নােটার

সাধারণ শাখায় একােডিমক ীকিৃত।

০৪. নারায়ণগ  িসিট কেলজ, 
সদর, নারায়ণগ

াপেনর অ মিত।

০৫. টা াইল রিসেডনিসয়াল কেলজ,
আ িলয়া, সাভার, ঢাকা

অথনীিত, পিরসংখ ান, কিৃষ িশ া, ইিতহাস 
িবষয় খালা।

০৬. সয়দ ফজললু হক িডি  কেলজ,
পাথরঘাটা, বর না

ইিতহাস িবষেয় একােডিমক ীকিৃত।

০৭. ম থ দ মহািবদ ালয়, 
বলাইচর, শরপুর

পাঠদােনর অ মিত।

০৮. কাহােরাল মিহলা িড ী কেলজ,
কাহােরাল, িদনাজপুর

সংগীত িবষয় খালা

১



০৯. মাতভৃাষা কেলজ,
শরণেখালা, বােগরহাট

ব বসায় িশ া শাখায় িফ া  ব াংিকং ও 
বীমা  িবষয় াথিমক পাঠদােনর অ মিত।

১০. িদ ি িলয়া ট কেলজ,
উ রা, ঢাকা

থম অ ায়ী ীকিৃত।

১১.
মায়াে ম হােসন আইিডয়াল 

কেলজ,
উ রা মেডল টাউন, ঢাকা

ীকিৃত দান ।

১২. মিু েযা া মাহিবদ ালয়,
কশবপুর, যেশার

ইসলাম িশ া িবষয় খালা।

১৩.
মাওনা চৗরা া পাবিলক কেলজ,

ীপুর, গাজীপুর

মাওনা চৗরা া পাবিলক কেলজিট ‘এ. এইচ. 
সজল মা ার কেলজ’ নামকরেণর জ  
আেবদন।

১৪.
িবশারকাি  শেরবাংলা িডি  
কেলজ,
বানারীপাড়া, বিরশাল

সং তৃ ও গাহ  অথনীিত িবষয় ইিটর 
ীকিৃত দান।

২৯-৭-২০১৯

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

রিন চাকমা
িসিনয়র সহকারী সিচব (অিতির  দািয় )
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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭০.১৬.০০১.১৭.২১৩/১(৪) তািরখ: ১৪ াবণ ১৪২৬
২৯ জলুাই ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচব এর একা  সিচব, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) অধ , ............................................।
৪) ব ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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