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জ ির
তািরখ:

২৪ পৗষ ১৪২৮
০৮ জা য়াির ২০২২

িবষয়:

১২ - ১৮ বছর বয়সী িশ াথ েদর ভ াকিসন দান কায ম বা বায়ন ।

উপ
িবষেয়র পিরে ি েত সংি েদর অবিহত করা যাে য ১২ থেক ১৮ বছর বয়সী সকল িশ াথ েক ১৫ জা য়াির ২০২২ তািরেখর মে কািভড ১৯ িতেরােধ ভ াকিসন দােনর লে ইেতামে মা িমক ও উ
িশ া অিধদ েরর গত ৩০/১২/২০২১ তািরেখর ারক নং ৩৭.০২.০০০০.১০১.৯৭.০০১.১৮.৩৯০ এবং গত ০১/০১/২০২২ তািরেখর ারক নং ৩৭.০২.১০১.৯৭.০০১.১৮.১ মাতােবক িবিভ িনেদ শনা দান করা হেয়েছ। রাে র
এই
ণ ও অ ািধকার কম িচর সফল বা বায়েন িন বিণত িনেদ শনাস হ দান করা হেলাক) ১২-১৮ বছর বয়সী সকল িশ াথ ( িনব
খ) সংি িশ া িত ান ধান ভ াকিসন
গ) কা হণ িতত কান িশ াথ িশ া
ঘ) কা কায ম চলমান অব ায় সকল মা
পারেবন না;
ঙ) জলা িশ া কমকতাগণ সংি
জলা
অতএব সংি

েদর উপ

ন ত ও অিনব ন ত) ভ াকিসন হণ করেব;
হেণর জ িনধািরত িদেন িশ াথ েদর কা কে উপি িত িনি ত করেবন; একই সােথ ংখলা র ােথ েয়াজনীয় সং ক িশ কেকও কা কে
রণ করেবন;
িত ােন িণ কায েম অংশ হণ করেত পারেব না;
িমক ও উ িশ া অ ল, জলা িশ া অিফস, উপেজলা/থানা মা িমক িশ া অিফেসর সকল কমকতা/কমচারী উধতন ক পে র বা েমাদন িতেরেক কম ল ত াগ করেত
শাসক ও িসিভল সাজনসহ সংি

েদর সােথ সাব িণক যাগােযাগ ও েয়াজনীয় সম য় কের ভ াকিসেনশন কম িচ বা বায়ন িনি েত সেচ থাকেবন।

িনেদ শনাস হ িতপালেন িনেদ শ েম অ েরাধ করা হেলা।

৮-১-২০২২
েফসর ড. সয়দ মা. গালাম ফা ক
মহাপিরচালক
িবতরণ :
১) পিরচালক(মা িমক ও উ িশ া)-সকল অ ল
২) অ , সরকাির/ বসরকাির (সকল)
৩) আ িলক উপপিরচালক-সকল (িব ালয় ও পিরদশন শাখা)
৪) জলা িশ া কমকতা (সকল)
৫) ধান িশ ক,সরকাির/ বসরকাির (সকল)
৬) উপেজলা/থানা মা িমক িশ া কমকতা (সকল)
ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০১.৯৭.০০১.১৮.১৯/১(৭০)

তািরখ:

২৪ পৗষ ১৪২৮

০৮ জা য়াির ২০২২
সদয় অবগিত/কাযােথ রণ করা হেলা:
১) সিচব, মা িমক ও উ িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) মহাপিরচালক-২(অিতির সিচব), ধানম ীর কাযালয়, তজ াও, ঢাকা।
৩) অিতির সিচব (মা িমক - ১), মা িমক ও উ িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) জলা শাসক,
চ াম/জামাল র/মািনকগ / িম া/রং র/িসেলট/িঝনাইদহ/যেশার/ াদ র/রাজবাড়ী/ব ড়া/িসরাজগ /িদনাজ র/ ি গ /নারায়ণগ / লনা/সাত ীরা/ঢাকা/লালমিনরহাট/ া ণবািড়য়া/ ভালা/ঝালকা /নােটার/রা ামা /ক
৫) িসিভল সাজন, সকল জলা
৬) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র, বাংলােদশ, ঢাকা।
৭) সংর ণ নিথ।

৮-১-২০২২
েফসর ড. সয়দ মা. গালাম ফা ক
মহাপিরচালক
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