
কলেলের একালেমিক স্বীকৃমির েন্য পমরদর্শন্ 

 

কলেলের ন্াি   : .......................................................................................................... 

মিকান্া    : .......................................................................................................... 

EIIN ন্ং    : .......................................................................................................... 

পমরদর্শন্কারীর ন্াি ও পদবী : .......................................................................................................... 

পমরদর্শলন্র িামরখ  : .......................................................................................................... 

কলেে স্থাপলন্র িামরখ  : .......................................................................................................... 

পািদালন্র অন্ুিমি প্রামির িামরখ : .......................................................................................................... 

স্বীকৃমির েন্য প্রামথশি মবভাগ ও মবষয়: .......................................................................................................... 

1. কলেলের অবস্থান্ (িহান্গর/লপৌর ও মর্ল্প এোকা/িফস্বে)  : 

2. কলেলের চিুমদশলক মবদযিান্ মন্কতিি কলেেমিহলহর ন্াি ও দহরত্ব : (ইউএন্ও কিৃশক প্রিযয়ন্) 

ক্র 

ন্ং 

মদক কলেলের ন্াি প্রস্তামবি কলেলের অবস্থান্ হলি 

দহরত্ব 

১ উত্তর   

২ দমিণ   

৩ পহবশ   

৪ পমিি   

 

3. মবলবচয থান্া/উপলেোয় মবদযিান্ মিাত কলেলের মংখযা ও ন্াি : (উপলেো িাধ্যমিক মর্িা অমফমার কিৃশক প্রিযয়ন্) 

4. কলেলের চিুমদশলক মন্কতবিশী এোকায় মবদযিান্    : 

িাধ্যমিক/মিিান্ ও িাদ্রামার মংখযা     

5. কলেলের েমির পমরিাণ ও িফমমে (িামেকান্ার স্বপলি প্রলয়ােন্ীয় : 

কাগেপত্র মংল ােন্ করলি হলব)     

6. কলেলের ভবন্/অবকািালিা: 

প্রর্ামমন্ক কলির মংখযা মেমণকলির মংখযা িান্মম্মি মর্ৌচাগালরর 

মংখযা 

মর্িাথশীলদর কিন্ রুি কমিউতার মংখযা আমবাবপত্র 

মংক্রান্ত িথয 

      

 

7. মর্িলকর িথয:       

অধ্যি (মন্য়মিি/ভারপ্রাি/চুমিমভমত্তক) মর্িলকর 

মংখযা 

পহণশকােীন্ খণ্ডকােীন্ কিশচারীর 

মংখযা 

পহণশকােীন্ খণ্ডকােীন্ 

     

 

অপর পািায়.. 

 

8. পািদালন্র অন্ুিমিপ্রাি মবভাগ মভমত্তক মর্িাথশী মংখযা- 

মবভালগর ন্াি মর্িাথশী মংখযা িন্তবয 

একাদর্ মেমণ ( মর্িাবষশ) দ্বাদর্ মেমণ (মর্িাবষশ) 

মবজ্ঞান্    



িান্মবক    

বযবমায় মর্িা    

অন্যান্য    

 

9. পািদালন্র অন্ুিমিপ্রাি মবষয় মভমত্তক মর্িাথশী মংখযা:  মং ুি 

10. গ্রন্থাগালর পুস্তক মংখযা    : 

11. মবজ্ঞান্াগার মংক্রান্ত িথয    : 

12. কলেলের মিাত মর্িাথশী মংখযা   : 

13. মবশলর্ষ মিন্ বছলরর পরীিার ফোফে:  

পরীিার মন্ পরীিাথশী মংখযা পালর্র মংখযা পালর্র র্িকরা হার 

    

    

    

 

14. মহপািযক্রমিক কা শক্রি মংক্রান্ত িথয  : 

15. মখোধ্ুোর মুল াগ মুমবধ্া মংক্রান্ত িথয (ইন্লোর/আউতলোর): 

16. কলেে িহমবলে অলথশর পমরিাণ   : মংরমিি িহমবে: .................... মাধ্ারণ িহমবে: ................ 

17. কলেলের মবদযিান্ কমিমত মংক্রান্ত িথয  : 

কমিমতর ধ্রণ উি কমিমত গিলন্র িামরখ মিয়াদ উত্তীলণশর িামরখ মভাপমি/অধ্যলির ন্াি ও মফান্/লিাবাইে ন্ং 

    

 

18. প্রমিষ্ঠালন্র মর্িক/মর্িাথশীলদর মবলর্ষ কৃমিত্ব ( মদ থালক) : 

19. প্রমিষ্ঠালন্ ম াগাল ালগর মিকান্া: 

প্রমিষ্ঠালন্র ওলয়বমাইত ই-মিইে এলেম EIIN ন্ং মিাবাইে ন্ং অন্যান্য 

     

   

(স্বাির ও মীে) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



কলেলের একালেমিক স্বীকৃমির েন্য পমরদর্শন্ ছক-(১) 
 

কলেলের ন্াি   : .......................................................................................................... 

মিকান্া    : .......................................................................................................... 

EIIN ন্ং    : .......................................................................................................... 

পমরদর্শন্কারীর ন্াি ও পদবী : .......................................................................................................... 

পমরদর্শলন্র িামরখ  : .......................................................................................................... 

কলেে স্থাপলন্র িামরখ  : .......................................................................................................... 

পািদালন্র অন্ুিমি প্রামির িামরখ : .......................................................................................................... 

স্বীকৃমির েন্য প্রামথশি মবভাগ ও মবষয়: .......................................................................................................... 

 

ক্র. 

ন্ং- 

মবষয় ন্ীমিিাো অন্ ুায়ী পহরণীয় র্িশমিহহ কলেলের বিশিান্ 

অবস্থার বণশন্া 

র্িশ পহরণ হলয়লছ 

মকন্া এ মিলকশ 

িিািি 

১ কলেলের অবস্থান্ (িহান্গর/লপৌর ও মর্ল্প 

এোকা/িফস্বে) 

িহান্গর/লপৌর ও মর্ল্প /িফস্বে এোকা হলি হলব।   

২ 

 

কলেলের চিুমদশলক মবদযিান্ মন্কতিি 

কলেেমিহলহর ন্াি ও দহরত্ব 

মপৌর ও মর্ল্প এোকায় মবশমন্ম্ন দহরি ব-০২ মক: মি: 

িফস্বে এোকায় মবশমন্ম্ন দহরত্ব-০৬ মক: মি:। 

  

৩ মবলবচয থান্া/উপলেোয় মবদযিান্ মিাত 

কলেলের মংখযা ও ন্াি  

ছক অনু্ ায়ী।   

৪ প্রস্তামবি কলেলের চিুমদশলক মন্কতবিশী 

এোকায় মবদযিান্ িাধ্যমিক/মিিান্ ও 

িাদ্রামার মংখযা 

ছক অনু্ ায়ী।   

৫ কলেলের েমির পমরিাণ (িামেকান্ার স্বপলি 

প্রলয়ােন্ীয় কাগেপত্র মংল ােন্ করলি হলব) 

০.৫০ একর (লিলরা এোকা) 

০.৭৫ একর  (লপৌর ও মর্ল্প এোকা) 

১.০০ একর (িফস্বে এোকা) 

  

৬ কলেলের ভবন্/অবকািালিা ছাত্র/ছাত্রী প্রমি ০১ (এক) বগশ মিতার ন্হযন্িি 

পাকা/আধ্াপাকা/মতন্লর্ে ভবন্। 

  

৭ মর্িলকর িথয অন্লুিামদি স্টামফং পযাতান্শ অন্ ুায়ী ম াগযিা মিন্ন।   

৮ মবভাগ মভমত্তক মর্িাথশী মংখযা মবভাগ প্রমি ন্হযন্িি ৫০ েন্ মর্িাথশী থাকলি হলব।    

৯ মবষয় মভমত্তক মর্িাথশী মংখযা মবষয় প্রমি মবশমন্ম্ন ১৭ েন্ মর্িাথশী থাকলি হলব।   

১০ গ্রন্থাগালরর িথয ২,০০০ বইমহ পাি মহায়ক োইলেমর থাকলি হলব।   

১১ মবজ্ঞান্াগার মংক্রান্ত িথয স্বিন্ত্র মবজ্ঞান্াগার/ভবন্ ও  ন্ত্রপামি থাকলি হলব।   

১২ কলেলের মিাত মর্িাথশী মংখযা িমহো কলেে এর মিলত্র মবশমন্ম্ন -১৫০ েন্ মর্িাথশী।   

১৩ মবশলর্ষ মিন্ বছলরর পরীিার ফোফে  মবশমন্ম্ন মিাত পরীিাথশীর ৫০% উত্তীণশ হলি হলব।   

১৪ মহ-পািযক্রমিক কা শক্রি মংক্রান্ত িথয োিীয় মর্িাক্রি অন্ ুায়ী মন্ধ্শামরি পািযক্রি অনু্মরণ।   

১৫ মখোধ্ুোর মুল াগ-মুমবধ্া 

(ইন্লোর/আউতলোর) 

প শাি মখোধ্ুোর উপকরণ ও বযবস্থা থাকলি হলব।   

১৬ কলেে িহমবলে অলথশর পমরিাণ মংরমিি িহমবে মবশমন্ম্ন -১,০০০০০/-তাকা 

মাধ্ারণ িহমবে মবশমন্ম্ন -  ৫০,০০০/-তাকা 

  

১৭ কমিমত মংক্রান্ত িথয প্রমবমধ্িাো অন্ ুায়ী বযবস্থাপন্া কমিমত থাকলি হলব।   

১৮ প্রমিষ্ঠালন্র মর্িক/মর্িাথশীলদর মবলর্ষ কৃমিত্ব    

১৯ প্রমিষ্ঠালন্র ম াগাল ালগর মিকান্া ও EIIN ন্ং মন্েস্ব ওলয়বমাইত ও স্বিন্ত্র EIIN ন্ং থাকলি হলব।   

 

 

(স্বাির ও মমে) 

 


