
মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, যেশার 
কেলজ শাখা

ারক ন র: ৩৭.১১.৪০৪১.৪৪১.১৩.০০১.২০.১৮ তািরখ: 
০৪ অে াবর ২০২১

১৯ আি ন ১৪২৮

িবষয:় লনালনা   জলারজলার   দােকাপদােকাপ   উপেজলাধ ীনউপেজলাধ ীন   চালনাচালনা   মিহলামিহলা   কেলজকেলজ --এরএর   এডহকএডহক  কিম েতকিম েত   সভাপিতসভাপিত
মেনানয়নমেনানয়ন   এবংএবং  একজনএকজন  িশ কিশ ক  সদসদ   ওও  একজনএকজন  অিভভাবকঅিভভাবক  সদসদ   মেনানয়নমেনানয়ন   সেসে

: ারক ন র: ৩৭.১১.৪০৪১.৪৪১.২৩.০০১.২০.১ তািরখ: ১১ জা য়াির ২০২১ ি .

উপ  িবষয় ও ে র ি েত িনেদশ েম জানােনা যাে  য, লনা জলার দােকাপ উপেজলাধীন চালনা মিহলা কেলজ-এ দীঘিদন
ধের কােনা পিরচালনা কিম  না থাকায় ুভােব পরবত  গভিনং কিম  গঠেনর লে  গত ১১-০১-২০২১ ি . তািরেখ ারক ন র:
৩৭.১১.৪০৪১.৪৪১.২৩.০০১.২০.১-এ উপেজলা িনবাহী অিফসার, দােকাপ, লনা- ক এডহক কিম র সভাপিত মেনানয়ন দয়া হয়। না
এডহক কিম  গঠন কের অ েমাদেনর লে  এ বােড দািখেলর জ  অ েক প  দয়া হয়। অ   অ াবিধ না  কিম  গঠন কের
অ েমাদেনর জ  এ বােড দািখল কেরিন।  
এমতাব ায়, কেলজ  ুভােব পিরচালনার জ  এবং পরবত  গভিনং বিড গঠন ও অ েমাদেনর  লে  মা িমক ও উ  মা িমক
িশ ােবাড, যেশার ( মা িমক ও উ  মা িমক েরর বসরকাির িশ া িত ােনর গভিনং বিড ও ােনিজং কিম ) িবধানমালা,
২০০৯-এর ৩৯ িবিধ অ সাের এ বােডর প  হেত  উপেজলা িনবাহী অিফসার, দােকাপ, লনা- ক িনেদশ েম নরায়  চালনা মিহলা
কেলেজর এডহক কিম র সভাপিত  মেনানয়ন দয়া হেলা।  
 
২। প  াি র ১০ (দশ) িদেনর মে  ণা  এডহক কিম  গঠেনর লে  উপেজলা িনবাহী অিফসার, দােকাপ, লনা- ক সংি
কেলেজর িশ াথ েদর অিভভাবকেদর ম  হেত  ০১ (এক) জন অিভভাবক সদ  মেনানয়ন িদেয় নাম রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ
করা হেলা।

৩। প  াি র ১০ (দশ) িদেনর মে  ণা  এডহক কিম  গঠেনর লে  জলা িশ া অিফসার, লনা- ক সংি  কেলেজর িশ কেদর
ম  হেত ০১ (এক) জন  িশ ক সদ  মেনানয়ন িদেয় নাম রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

৪-১০ -২০ ২১

িবতরণ :
১) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, দােকাপ, লনা
২) জলা িশ া কমকতা, জলা িশ া অিফস, লনা
৩) অ , চালনা মিহলা কেলজ, দােকাপ, লনা

ক এম র ানী
কেলজ পিরদশক

ারক ন র: ৩৭.১১.৪০৪১.৪৪১.১৩.০০১.২০.১৮/১(৪) তািরখ: ১৯ আি ন ১৪২৮
০৪ অে াবর ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া লনা অ ল, লনা
২) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, লনা

. ১



৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , কি উটার িবভাগ , মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, যেশার
৪) সকশন অিফসার, কেলজ অ েমাদন শাখা , মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, যেশার

৪-১০ -২০ ২১

ক এম র ানী 
কেলজ পিরদশক
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কেলজ িবভাগ

ারক ন র: ৩৭.১১.৪০৪১.৪৪১.১৩.০০১.২০.১৯ তািরখ: 
০৪ অে াবর ২০২১

১৯ আি ন ১৪২৮

িবষয:় কারণকারণ   দশােনাদশােনা   সেসে
: ারক ন র: ৩৭.১১.৪০৪১.৪৪১.২৩.০০১.২০.১ তািরখ: ১১ জা য়াির ২০২১ ি .

উপ  িবষেয় িনেদশ েম জানােনা যাে  য, লনা জলার দােকাপ উপেজলাধীন চালনা মিহলা কেলজ-এ দীঘিদন ধের
কান পিরচালনা কিম  না থাকায় গত ১১-০১-২০২১ ি . তািরেখর ারক ন র: ৩৭.১১.৪০৪১.৪৪১.২৩.০০১.২০.১-এ
উপেজলা িনবাহী অিফসার, দােকাপ, লনা- ক এডহক কিম র সভাপিত মেনানয়ন দয়া হয়। না  এডহক কিম  গঠন
কের বােড দািখেলর জ  অ েক প  দয়া হয়। িক  আপিন অ াবিধ না  এডহক কিম  গঠন কের বােড দািখল
কেরনিন। কেলেজর িশ কগণ কিম  না থাকার িবষেয়  বাডেক অবিহত কের এক  প  রণ কেরেছন। এক
বসরকাির েরর িশ া িত ান ুভােব পিরচািলত হেত পাের কবল িনবািচত ােনিজং কিম /গভািনং বিডর
মা েম। এমতাব ায়, দীঘিদন ধের চালনা মিহলা কেলজ, দােকাপ, লনা-এর কান পিরচালনা কিম  না থাকায়
উি িখত ারেক না  এডহক কিম  গঠন কের বােড দািখল করার জ  বলা সে ও উ  কিম  দািখল না করায়
কন আপনার িব ে  আইনগত ব া হণ করা হেব না তার সে াষজনক জবাব প  জািরর ০৭ (সাত) িদেনর মে
িন া রকারী বরাবর দািখল করার জ  িনেদশ েম বলা হেলা।

৪-১০-২০২১

অ , চালনা মিহলা কেলজ
দােকাপ, লনা

ক এম র ানী
কেলজ পিরদশক

ারক ন র: ৩৭.১১.৪০৪১.৪৪১.১৩.০০১.২০.১৯/১(৩) তািরখ: ১৯ আি ন ১৪২৮
০৪ অে াবর ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) জলা িশ া কমকতা, জলা িশ া অিফস, লনা
২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, দােকাপ, লনা
৩) সকশন অিফসার, কেলজ অ েমাদন শাখা, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, যেশার
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কেলজ পিরদশক
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