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জ ির 

ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০.০০১.৫০.০০১.১৭.৫ তািরখ: 
২৪ জা য়াির ২০২১

১০ মাঘ ১৪২৭

িবষয:় কািভডকািভড --১৯১৯  পিরি িতপিরি িত   িবেবচনায়িবেবচনায়   জন াজন া   ওও  া িব িধা িব িধ   মেনমেন   িশ ািশ া   িত ানিত ান   ণরায়ণরায়   চা করেণরচা করেণর
লেলে   াকাক  িতিত   হণহণ ।।

: ২১.০১.২০২১ তািরখ িবকাল ৪.০০টায় অ ি ত ভা য়াল সভার আেলাচনা।
        উপ  িবষয় ও ে র ি েত দেশর সকল ত  এবেতদায়ী, দািখল, আিলম, ফািযল ও কািমল মা াসা িত ান

ধানগণেক জানােনা যাে  য, িশ া িত ানস েহ িশ া কায ম র লে  া স তভােব ত হওয়ার জ  এক  গাইড
লাইন তির করা হেয়েছ (সং )। এ ‘গাইড লাইন’ অ যায়ী আগামী ০৪.০২.২০২১ তািরেখর মে  সকল মা াসােক তােদর
িশ াথ -িশ ক-কমচারীেদর জ  া  িনরাপ া িনি ত করেত হেব যােত িনেদিশত হওয়ার সােথ সােথ িত ান েলা েল
দয়া যায়।

       কেরানাকালীন সম া মাকািবলা নয়, বরং ‘ িজবিজব   বষবষ ’’ উপলে  িবিভ  কায ম বা বায়েনর লে  সকল মা াসােক
ায়ীভােব পির ার পির , া স ত, িনরাপদ ও আন ময় িত ান িহেসেব গেড় তালার েয়াজনীয় ব া িনেত হেব।

              িবষয়িবষয়   অতীবঅতীব   জ রীজ রী

২৪-১-২০২১

অ / পার/এবেতদায়ী ধান ........(সকল মা াসা)

ক. এম. ল আমীন
মহাপিরচালক (অিতির  সিচব)

ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০.০০১.৫০.০০১.১৭.৫/১(৭) তািরখ: ১০ মাঘ ১৪২৭
২৪ জা য়াির ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব , কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা
২) জলা শাসক .......(সকল)
৩) চয়ার ান, বাংলােদশ মা াসা িশ া বাড, ঢাকা।
৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার.......(সকল)
৫) জলা িশ া অিফসার.......(সকল) [ ার আওতাধীন সকল মা াসায় িবষয়  িনি তকরেণর অ েরাধসহ]
৬) উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার,সকল [ ার আওতাধীন সকল মা াসায় িবষয়  িনি তকরেণর অ েরাধসহ]
৭) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী , মাদরাসা িশ া অিধদ র

২৪-১-২০২১
মাহ জা ইয়াছিমন 
সহকারী পিরচালক

. ১


