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স্মাযক নম্বয- ৩৭.০২.০০০০.১১৫.52.০০১.১৯.                                                     তানযখ: 18/০৮/২০২১খ্রি: 

নফলে : এসএস স যীক্ষা ২০২1 এয যীক্ষাথীদদয জন্য পুননফ িন্যাকৃত াঠ্যসূনিয আদরাদক অ্যাাইনদভন্ট কাম িক্রভ ভননটনযাং এয রদক্ষয ভাধ্যনভক ও 

উচ্চ নক্ষা অ্নধদপ্তদযয অ্ধীন প্রনতঠান প্রধান কর্তিক “অ্যাাইনদভন্ট কাম িক্রভ ভননটনযাং কনভটি” গঠন াংক্রান্ত। 

   সূত্র: ৩৭.০২.০০০০.১০6.২7(অ্াং-২).০০১.২০-২৯৪, তানযখ-1৮/০৭/২০২১নি: 

 

উর্য িক্ত নফলে ও সূদত্রয আদরাদক জানাদনা মাদে যম, ভাধ্যনভক ও উচ্চ নক্ষা অ্নধদপ্তদযয ভাধ্যনভক াখা কর্তিক গত 1৮/০৭/২০২১নি: তানযদখয 

স্মাযক নাং- ৩৭.০২.০০০০.১০6.২7(অ্াং-২).০০১.২০-২৯৪ যভাতাদফক এএন যীক্ষা ২০২১ এয যীক্ষাথীদদয জন্য পূননফ িন্যাকৃত াঠ্যসূনিয 

আদরাদক অ্যাাইনদভন্ট ও মূল্যােন ননদদ িনা’ নদযানাদভ একটি নফজ্ঞনপ্ত জানয কযা দেদে। ফনণ িত ননদদ িনা দত্রয আদরাদক ভাঠ ম িাদে 

নক্ষাথীদদয অ্যাাইনদভন্ট এয কাম িক্রভ মথামথবাদফ নযিানরত দে নক না তা দযজনভন নননফড়বাদফ ভননটনযাং কযায রদক্ষয ভাউন 

অ্নধদপ্তদযয আওতাধীন কর ভাধ্যনভক ম িাদেয যকানয ও যফযকানয নফদ্যারদেয প্রনতঠান প্রধানগণ তাঁদদয যনর্তদে “অ্যাাইনদভন্ট কাম িক্রভ 

ভননটনযাং কনভটি” নাদভ একটি কনভটি গঠন কযদফন।  

 

উক্ত কনভটিয কযণীে নফলেমূ ননম্নরূ- 

১. কর যীক্ষাথী যমন অ্যাাইনদভন্ট কাম িক্রদভ অ্াংগ্রণ কদয য নফলেটি নননিত কযদফন। 

২. নক্ষাথীযা যমন যকানক্রদভই অ্যাাইনদভন্টগুদরাদত নকর ফা যকান প্রকাদযয অ্দুাে অ্ফরম্বন না কদয য নফলেটি নননিত কযদফন। যকান 

নক্ষাথী মনদ অ্যাাইনদভদন্ট নকদরয আশ্রে ননদেদে ফদর প্রতীেভান ে তাদর তা ফানতর পূফ িক উর্ধ্িতন কর্তিক্ষদক নফলেটি অ্ফনত কযদফন 

এফাং নফলেটিয যমন পূনযাবৃনি না ঘদট য ব্যাাদয নক্ষাথীদক তকি কযদফন।  

৩. নক্ষাথীযা যমন অ্যাাইনদভন্টগুদরা স্বদে নরদখ য নফলেটি নননিত কযদফন।  

৪. ননদদ িনা যভাতাদফক অ্যাাইনদভন্টগুদরা নক্ষকগণ কর্তিক মথামথবাদফ মূল্যােন, াংযক্ষণ এফাং নম্বযমূ ঠিকবাদফ এদের নদট এনি কযা 

দে নক না তা কনভটি নননফড়বাদফ ম িদফক্ষণ কযদফন। 

৫. ফনণ িত কনভটি ননজ ননজ প্রনতঠাদন িরভান অ্যাাইনদভন্ট কাম িক্রভ সুঠু ও পরবাদফ কাম িকয কযায রদক্ষয ানফ িকবাদফ ম িদফক্ষণ কযদফন। 

৬. অ্যাাইনদভন্ট াংক্রান্ত নফলদে ভাধ্যনভক ও উচ্চ নক্ষা অ্নধদপ্তদযয ভাধ্যনভক াখা দত ভদে ভদে জানযকৃত ননদদ িনামূ মথামথবাদফ 

অ্নুযণ কযদত দফ। 

৭. উদযানিনখত ননদদ িনাফরী ারনকাদর িরভান যকানবড-১৯ অ্নতভানযয কাযদণ যকায কর্তিক যঘানলত স্বাস্থ্যনফনধদক মথামথবাদফ যভদন িরদত 

দফ। 

 

নফলেটি অ্তীফ জরুযী। 

 

স্মাযক নম্বয- ৩৭.০২.০০০০.১১৫.52.০০১.১৯.                                                   তানযখ: 18/০৮/২০২১নি: 

দে জ্ঞাতাদথ ি (দজযঠতায ক্রভানুাদয নে): 

1। নযিারক (সকল), ভাধ্যনভক ও উচ্চ নক্ষা অ্নধদপ্তয ফাাংরাদদ, ঢাকা 

২। আঞ্চনরক নযিারক (কর), ভাধ্যনভক ও উচ্চ নক্ষা (কর অ্ঞ্চর) 

৩। নননেয নদেভ এনানরে, ইএভআইএ যর, ভাউন অ্নধদপ্তয(ত্রটি ভাউন’য ওদেফাইদট এফাং ভননটনযাং অ্যান্ড ইবযালুদোন কন িাদয প্রকাদয অ্নুদযাধ) 

৪।    লক উপ-প    লক(     ক), ভাধ্যনভক ও উচ্চ নক্ষা (কর অ্ঞ্চর) 

৫।   ল       ক  ক    (সকল) 

৬। উপ  ল /          ক      ক  ক    (সকল  ) 

৭। নএটু ভানযিারক, ভাধ্যনভক ও উচ্চ নক্ষা অ্নধদপ্তয ফাাংরাদদ, ঢাকা 

৮। নএটু নযিারক, ভননটনযাং অ্যান্ড ইবযালুদোন উইাং ,ভাধ্যনভক ও উচ্চ নক্ষা অ্নধদপ্তয ফাাংরাদদ, ঢাকা 

৯। াংযক্ষণ ননথ। 

 

 

 

 
 
প্রনতঠান প্রধান (কর) 

যকানয ও যফযকানয ভাধ্যনভক নফদ্যারে (কর) 

 
 

  

        (প্রফেসর মিো: আখ্রির ম োফসন) 

         পখ্ররচোলক 

            ভননটনযাং অ্যান্ড ইবযালুদোন উইাং 

                 ভাধ্যনভক ও উচ্চ নক্ষা অ্নধদপ্তয 

                    ফাাংরাদদ, ঢাকা                                                                                           

(রাইলুন নাায) 

কাযী নযিারক 

       ভননটনযাং অ্যান্ড ইবযালুদোন উইাং 

       ভাধ্যনভক ও উচ্চ নক্ষা অ্নধদপ্তয  

          ফাাংরাদদ, ঢাকা 
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