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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭০.১৬.০০১.১৭.২৫০ তািরখ: 
০৪ সে র ২০১৯

২০ ভা  ১৪২৬

িবষয়: িবিভিবিভ   িশ ািশ া  বােডরবােডর  আওতাধীনআওতাধীন  বসরকািরবসরকাির  কেলজকেলজ  াপনাপন, , পাঠদানপাঠদান, , একােডিমকএকােডিমক  ীকিৃতীকিৃত, , িবষয়িবষয়
খালাখালা  ওও  নামকরেণরনামকরেণর  িবষেয়িবষেয়  িতেবদনিতেবদন  সং াসং া

 

উপযু  িবষেয় িনে া  বসরকাির িশ া িত ােনর কেলজ াপন, পাঠদান, একােডিমক
ীকিৃত, িবষয় খালা ও নামকরেণর 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 ও িঠকানা াথীত িবষেয়র নাম

০১.
কবাই ইউিনয়ন আইিডয়াল মিহলা 
কেলজ,
বােকরগ , বিরশাল

একােডিমক ীকিৃত দান সং া

০২. নথ পেয় ট কেলজ,
পীরগ , ঠা রগাঁও

াপেনর আেবদন।

০৩. আলাইপুর (িড ী) কেলজ,
পসা, খলুনা

 (১) ইসলাম িশ া (২) পিরসংখ ান িবষয় 
খালার আেবদন।

০৪.
 পা ারপাড় আছমা খাতনু িসিট 
কেপােরশন বািলকা উ  িবদ ালয় ও 
কেলজ, চ াম

 পা ারপাড় আছমা খাতনু িসিট 
কেপােরশন বািলকা উ  িবদ ালয় ও 
কেলজ এর উ  মাধ িমক পযােয় কেলজ 
শাখা ক পৃথকীকরণ কের ‘ পা ারপাড় 
আছমা খাতনু িসিট কেপােরশন মিহলা 
িড ী কেলজ’ নামকরণ সে ।

০৫. িব. জ.এস.এম মেডল কেলজ,
মেনাহরদী, নরিসংদী

 াপেনর অ মিতর আেবদন।

০৬. সয়দা ফােতমা আ ার মিহলা কেলজ,
নািসরনগর, া ণবািড়য়া

 াপেনর অ মিতর আেবদন।

১



০৭. আলহা  জাহা ীর আলম মেমািরয়াল 
কেলজ, ধামইুরহাট, নওগা

 েকৗশল অংকন ও ওয়াকসপ াকিটস 
িবষয় খালার আেবদন।

০৮. মািটকাটা আদশ িডি  কেলজ,
গাদাগাড়ী, রাজশাহী

 িফ া  ব াংিকং ও বীমা িবষয় খালা।

০৯. গা িুরয়া িডি  কেলজ,
পারশা, নওগাঁ।

 সমাজ কল াণ ও পিরসংখ ান িবষয় 
খালা।

১০. ভালকুা আইিডয়াল কেলজ,
ভালকুা,ময়মনিসংহ

 পাঠদােনর জ  আেবদন।

১১. ড র নূ ল ইসলাম শখ কেলজ,
সদর, গাজীপুর

পাঠদােনর জ  আেবদন।

১২. রংপুর িসিট কেলজ, 
সদর, রংপুর

 সমাজিব ান ও িফ া  এ ড ব াংিকং 
িবষয় খালা।

১৩. মািহগ  কেলজ, সদর, রংপুর  উৎপাদন ব ব াপনা ও িবপণন িবষয় 
খালা।

৪-৯-২০১৯

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

মেূকশ চ  িব াস
যু সিচব (অিতির  দািয় )

ফান: ৯৫৭৭৪২৫

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭০.১৬.০০১.১৭.২৫০/১(৪) তািরখ: ২০ ভা  ১৪২৬
০৪ সে র 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 , .................।
৪) ব ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ

৪-৯-২০১৯

মেূকশ চ  িব াস 
যু সিচব (অিতির  দািয় )

২


