
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

  মনিটন িং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশি উইিং 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর  

বাাংলাদেশ, ঢাকা     
 

স্মারক নম্বর- 37.02.0000.11৫.৫২.001.১৯.245                                               তামরখঃ ০9/0৯/২০21মরঃ 

  

নিষে: নশক্ষা প্রনিষ্ঠাি নিেনমিভ্ায়ি সু নক্ষি  াখা  জন্য দৈনিক নভ্নিয়ি গুগল ডকস্ এ  মাধ্যয়ম িথ্য প্রপ্র ণ  

 

উপর্যকু্ত নিষয়ে  আয়লায়ক, মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর থেদক নশক্ষা প্রনিষ্ঠাি পুি াে চালুক য়ণ  জন্য একটি ‘গাইডলাইি’ এিিং 

নিয়ৈশুিা পত্র জা ী ক া হয়েয়ে। উক্ত গাইডলাইি, নিয়ৈশুিা পত্র এিিং প্রকানভ্ড-১৯ সিংক্রান্ত জািীে কান গন  প ামশকু কনমটি  

সুপান শসমূয়হ  আয়লায়ক নশক্ষা প্রনিষ্ঠাি নিেনমিভ্ায়ি সু নক্ষি  াখা  জন্য দৈনিক নভ্নিয়ি মনিটন িং ক া  লয়ক্ষয একটি মনিটন িং 

প্রচকনলস্ট প্রস্তুি ক া হয়েয়ে। মনিটন িং প্রচকনলয়স্ট  িথ্যসমূহ গুগল ডকস্ এ  মাধ্যয়ম প্রনিনৈি প্রিলা ৩টা  ময়ধ্য প্রৈাি ক য়ি হয়ি। 

গুগল ডক এ িথ্য প্রৈায়ি  জন্য নিয়নাক্ত নলিংয়ক নিক ক য়ি হয়ি। https://tinyurl.com/dshe-school-reopen 

 

এমতাবস্থায়, সারাদেদশর সকল মশক্ষা প্রমতষ্ঠান প্রিান দেমনক মিমিদত তাঁর প্রমতষ্ঠাদনর তথ্য গুগল ডকস্ এর মাধ্যদম মনমে িষ্ট সমদয়র মদধ্য 

থপ্ররণ করার জন্য মনদে িশনা প্রোন করা হদলা।  

 

নিষেটি অ্িীি জরু ী 

 

 

 

প্রমতষ্ঠান প্রিান  

সকল মশক্ষা প্রমতষ্ঠান 

 স্বাক্ষমরত/- 

(প্রদেসর ড. দসয়ে থমা. থগালাম োরুক) 

                   মহাপমরচালক 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

 
 

স্মারক নম্বর- ৩৭.০২.০০০০.১১৫.52.০০১.১৯.245                           তামরখ: ০৯/০৯/২০২০ 
 

সেয় জ্ঞাতাদে ি (দজেষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়): 

1. পমরচালক (কদলজ ও প্রশাসন/ মাধ্যমমক), মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর বাাংলাদেশ, ঢাকা 

2. আঞ্চমলক পমরচালক, মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা........................ 

3. মাননীয় মন্ত্রী মদহােদয়র একান্ত সমচব, মশক্ষা মন্ত্রণালয় বাাংলাদেশ, ঢাকা 

4. মাননীয় উপমন্ত্রী মদহােদয়র একান্ত সমচব, মশক্ষা মন্ত্রণালয় বাাংলাদেশ, ঢাকা 

5. সমচব মদহােদয়র একান্ত সমচব, মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা মবিাগ, মশক্ষা মন্ত্রণালয় বাাংলাদেশ, ঢাকা 

6. উপপমরচালক (সাধা ণ প্রশাসন/ মাধ্যমমক/ মনিটন িং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশি উইিং), মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর বাাংলাদেশ, ঢাকা 

7. উপপমরচালক (মাধ্যমমক), মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা......................... 

8. থজলা মশক্ষা কম িকতিা, ............................ 

9. উপদজলা/ োনা মাধ্যমমক মশক্ষা কম িকতিা, .................................. 

10. মসমনয়র মসদেম এনামলে, ইএমআইএস থসল, মাউমশ অমিেপ্তর [পত্রটি (সাংযুক্ত পত্রসহ) অমিেপ্তদরর ওদয়বসাইদে প্রকাদশর অনুদরািসহ] 

11. মপএ টু, মহাপমরচালক, মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর বাাংলাদেশ, ঢাকা 

12. সাংরক্ষণ নমে 

 

 

 

 

 

 

 

 (প্রদেসর থমা: আমমর থহাদসন) 

পমরচালক 

মমনেমরাং অোন্ড ইিোলুদয়শন উইাং 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর  

     বাাংলাদেশ, ঢাকা 

 

https://tinyurl.com/dshe-school-reopen

