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ঢাকা

 

জ�ির 

�ারক ন�র: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.৪৬.০০১.২১.৫৭ তািরখ: 
 

২২ জা�য়াির ২০২২

৮ মাঘ ১৪২৮

িবষয়: কেরানা ভাইরাস জিনত �রাগ �কািভড-১৯ এর িব�ার �রাধকে� মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�েরর আওতাধীন �ল ও কেলেজর

সামি�ক কায ��ম পিরচালনার জ� িনেদ �শনা।
��: (১) মি�পিরষদ িবভােগর �ারক নং ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০১.২১.১৪১; তািরখ- ২১/০১/২০২২ ি�.

উপ� �� িবষয় ও �ে�র পিরে�ি�েত মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�েরর আওতাধীন �ল ও কেলজ ক��প�সহ সংি�� সকলেক অবিহত করা যাে� �য,

কেরানা ভাইরাসজিনত �রাগ �কািভড-১৯ এর িব�ার �রাধকে� িন��প িনেদ �শনাস�হ যথাযথভােব �মেন সামি�ক কায ��ম পিরচালনা করেত হেব:-

 ১। আগামী ৬ �ফ�য়াির, ২০২২ পয �� সশরীের ��িণ কায ��ম ব� থাকেব;
  ২। এ সমেয় িশ�া �িত�ান ক��প� বা�বতার িভি�েত অনলাইন/ভা��য়াল ��াটফরম-এ িশখন-�শখােনা কায ��ম অ�াহত রাখেব;

৩। যথাযথ �া��িবিধ �মেন ১২-১৭ বছর বয়সী িশ�াথ�েদর �কািভড ১৯ ভ�াকিসেনশন কায ��ম চলমান থাকেব; এ ��ে� মা�িমক ও উ� িশ�া

অিধদ�েরর আ�িলক অিফস, �জলা িশ�া অিফস ও উপেজলা/থানা মা�িমক িশ�া অিফস �ানীয় �শাসন ও িসিভল সাজ�েনর সােথ সম�য়

অ�াহত রাখেব;
   ৪। িশ�া �িত�ান ব�কালীন ��িণ ক�, ��াগার, গেবষণাগারসহ �িত�ােনর সকল িব��ৎ,  �টিলেফান, ই�ারেনট,পািন এবং �াস   সংেযাগ

িনরবি�� ও িনরাপদ রাখেত সেব �া� সতক�তা অবল�ন করেত হেব;
 

 ৫। এ সময় িশ�া �িত�ােনর সকল স�দ র�ণােব�ণ ও সামি�ক িনরাপ�ার িবষয়�র �িত িবেশষ ��� িদেত হেব;

 ৬। িশ�া �িত�ান �ধান �িত�ােনর জ�ির �েয়াজেন �া�� িবিধ �িতপালন�ব �ক িশ�ক ও কম �চারীেদর দািয়ে� িনেয়ািজত রাখেত পারেবন;
   ৭। �য সকল িশ�া �িত�ােনর ছা�বাস/ছা�ীিনবােস �বধ আবািসক িশ�াথ�রা অব�ান করেছ তােদর �িবধােথ � পরবত� িনেদ �শ না �দয়া পয ��

ছা�াবাস/ছা�ীিনবাসস�হ �খালা থাকেব। তেব সংি�� সকলেক যথাযথ �া��িবিধ  কেঠারভােব �মেন চলেত হেব;
 

 ৮। অিধদ�েরর অধীন সকল দ�র ও িশ�া �িত�ােন কম �রত সকল কম �কত�া, িশ�ক ও কম �চারীর অব�ই �কা সনদ �হণ করেত হেব; 
 

 ৯। িশ�া �িত�ােনর কায �ালয় যথারীিত চা� থাকেব; �সখােন �া��িবিধ �মেন �দনি�ন কায ��ম পিরচািলত হেব;
১০। জাতীয় �ল, মা�াসা ও কািরগির �ীড়া সিমিতর আেয়াজেন �দেশর িবিভ� অ�েল চলমান �ীড়া �িতেযািগতা পরবত� িনেদ �শ না �দয়া পয �� �িগত
থাকেব।

 
১১। িশ�া �িত�ােন িনয়িমত পির�ার পির�� কায ��ম অ�াহত রাখেত হেব।

এমতাব�ায়, �কিভড১৯ সং�মণ �রােধ  সরকার �ঘািষত সকল �া�� িবিধ ও অ�া� িবিধ িনেষধ  যথাযথভােব �িতপালন�ব �ক পরবত� িনেদ �শ না �দয়া পয ��

উপ� �� িনেদ �শনাস�হ বা�বায়েনর জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা। 

২২-১-২০২২

িবতরণ :

�েফসর �মাঃ শােহ�ল খিবর �চৗ�রী

মহাপিরচালক (��ন দািয়�)
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১) পিরচালক(মা�িমক ও উ� িশ�া)-সকল অ�ল

২) আ�িলক উপপিরচালক-সকল (িব�ালয় ও পিরদশ �ন শাখা)
 

�ারক ন�র: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.৪৬.০০১.২১.৫৭/১(১৮) তািরখ: 
 

৮ মাঘ ১৪২৮

২২ জা�য়াির ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল (�জ��তার �মা�সাের নেহ): 

 
১) সিচব, মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ

২) �চয়ার�ান, জাতীয় িশ�া�ম ও পা���ক �বাড �, ঢাকা
 

৩) �চয়ার�ান , মা�িমক ও উ� মা�িমক িশ�া �বাড �, ঢাকা
 ৪) �চয়ার�ান, মা�িমক ও উ� মা�িমক িশ�া �বাড �, িদনাজ�র

 
৫) �চয়ার�ান, মা�িমক ও উ� মা�িমক িশ�া �বাড �, যেশার

৬) �চয়ার�ান , মা�িমক ও উ� মা�িমক িশ�া �বাড �, �িম�া
 

৭) �চয়ার�ান , মা�িমক ও উ� মা�িমক িশ�া �বাড �, িসেলট
 ৮) �চয়ার�ান , মা�িমক ও উ� মা�িমক িশ�া �বাড �, রাজশাহী

 
৯) �চয়ার�ান, মা�িমক ও উ� মা�িমক িশ�া �বাড �, চ��াম

১০) �চয়ার�ান, মা�িমক ও উ�মা�িমক িশ�ােবাড �, বিরশাল
 

১১) �চয়ার�ান, মা�িমক ও উ�মা�িমক িশ�া �বাড �,ময়মনিসংহ
 ১২) অ�� (সকল), সরকাির কেলজ

 
১৩) অ�� (সকল), �বসরকাির কেলজ

১৪) িসিনয়র িসে�ম এনািল�, ই. এম. আই. এস �সল , মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র(প�� মাউিশ অিধদ�েরর ওেয়ব সাইেড

�কােশর অ�েরাধসহ)
 ১৫) �ধান িশ�ক (সকল), সরকাির মা�িমক িব�ালয় (�েযাজ� ��ে�)

 
১৬) �ধান িশ�ক (সকল), �বসরকাির মা�িমক িব�ালয় (�েযাজ� ��ে�)

১৭) উপেজলা/থানা মা�িমক িশ�া অিফসার (সকল)
 

১৮) সংর�ণ নিথ
 

২২-১-২০২২

�েফসর �মাঃ শােহ�ল খিবর �চৗ�রী 

মহাপিরচালক (��ন দািয়�)


