
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ 

িশ া ম ণালয় 
শাসন শাখা 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

িশ া িনেয় গড়ব দশ
শখ হািসনার
বাংলােদশ

ন র ৫৭.০০.০০০০.০৪০.৯৯.০০২.২০.৩৫১ তািরখ: 
১০ এি ল ২০২০

২৭ চ  ১৪২৬

িব ি

                 কেরানা ভাইরােসর সং মণ থেক িশ াথ েদর র ার লে  গত ১৮ মাচ, ২০২০ তািরখ
হেত ৩১ মাচ, ২০২০ তািরখ পয  সকল ধরেণর কািরগির ও মা াসা িশ া িত ান ও
কািচং স ার ব  রাখার িনেদশনা দান করা হয়। পরবত েত গত ০৯.০৪.২০২০ তািরখ

পয  সকল ধরেনর কািরগির ও মা াসা িশ া িত ান ও কািচং স ার ব  রাখার জ
িনেদশনা দান করা হয়। তারই ধারাবািহকতায় আগামী ২৫.০৪.২০২০ (  ও শিনবার
সা ািহত সহ) তািরখ পয  সকল ধরেনর কািরগির ও মা াসা িশ া িত ান ও
কািচং স ার ব  রাখার জ  িনেদশনা দান করা হেলা। এ সমেয় িনেজেদর এবং

অ েদর কেরানা ভাইরােসর সং মণ থেক র ার লে  সকল িশ াথ  িনজ িনজ
বাস ােন অব ান করেব।

১০-৪-২০২০
মীর জািহদ হাসান

উপ সিচব
ফান: ০২-৪১০৫০১৩০
ফ া : ৯৫৮৪৪৬৬

ইেমইল: dstmed17@gmail.com

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, কািরগির িশ া অিধদ র, এফ-৪/িব, আগার াও, ঢাকা ( ার অিধে াধীন সকল কািরগির িশ া

িত ান বে র েয়াজনীয় ব া হেণর অ েরাধসহ)।
২) মহাপিরচালক, মা াসা িশ া অিধদ র, গাইড হাউজ (৭ম ও ১০ম তলা), িনউ বইলী রাড, ঢাকা-১০০০ ( ার
অিধে াধীন সকল মা াসা িশ া িত ান বে র েয়াজনীয় ব া হেণর অ েরাধসহ)।
৩) চয়ার ান, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, আগার াও, ঢাকা ( ার অিধে াধীন সকল কািরগির িশ া িত ান
বে র েয়াজনীয় ব া হেণর অ েরাধসহ)।
৪) চয়ার ান, বাংলােদশ মা াসা িশ া বাড, ২নং অরফােনজ রাড, বকশীবাজার, ঢাকা ( ার অিধে াধীন সকল
মা াসা িশ া িত ান বে র েয়াজনীয় ব া হেণর অ েরাধসহ)।
৫) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

১



৬) ভাননীয় উভন্ত্রীয একান্ত সচিফ, চক্ষা ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ সচিফারয়, ঢাকা। 

৭) সচিদফয একান্ত সচিফ, কাচযগচয ও ভাদ্রসা চক্ষা চফবাগ, চক্ষা ভন্ত্রণারয়, ঢাকা। 

৮) অতিতিক্ত সতিব(প্রশাসন ও উন্নয়ন) -এঁি ব্যতক্তগি কর্ মকিমা, কাচযগচয ও ভাদ্রসা চক্ষা চফবাগ,চক্ষা ভন্ত্রণারয়, ঢাকা। 

৯) যুগ্ম সতিব(প্রশাসন ও অর্ ম)-এঁি ব্যতক্তগি কর্ মকিমা, কাচযগচয ও ভাদ্রসা চক্ষা চফবাগ, চক্ষা ভন্ত্রণারয়, ঢাকা। 

১০) অচপস কচ। 

 

 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ সযকায 

কাচযগচয চক্ষা অচধদপ্তয 

এপ-৪/চফ, আগাযগাঁও, ঢাকা-১২০৭।  

 

 

স্মাযক নাং-৫৭.০৩.০০০০.০২৩.৩৯.০০২.১৭-21                 তাচযখঃ 10/০4/২০২০চি. 

 

কাচযগচয ও ভাদ্রাসা চক্ষা চফবাদগয ১০/০৪/২০২০ চি. তাচযদখয ৫৭.০০.০০০০.০40.৯৯.০০২.20-35১ নাং স্মাযদক কদযানা 

বাইযাদসয সাংক্রভণ থথদক চক্ষাথীথদয সুযক্ষায রদক্ষে আগাভী ২৫/০৪/২০২০ তাচযখ ম যন্ত সকর ধযদনয কাচযগচয ও ভাদ্রাসা চক্ষা 

প্রচতষ্ঠান ও থকাচিাং থসন্টায ফন্ধ যাখায চনথদ যনা প্রদাদনয চফজ্ঞচপ্তটি সদয় অফগচত ও যফতী প্রদয়াজনীয় কাম যাদথ য পৃষ্াাংকন কযা 

হদরা।   

 

সদয় অফগচত ও প্রদয়াজনীয় কাম যাদথ য অনুচরচ থদয়া হদরা (জেষ্ঠ্যিাি তিতিতি নতে) 

1. পতিিালক (প্রাসন/তপআইডাতিউ/থবাদকনার/তপআইইউ/চযকল্পনা ও উন্নয়ন), কাতিগতি তশক্ষা অতিদপ্তি, ঢাকা 

2. আঞ্চতলক পতিদশ মক, আঞ্চতলক পতিদশ মতকি কার্ মালয়, ঢাকা/িট্টগ্রার্/িােশােী/ খুলনা/র্য়র্নতসিংে/তসতলট/বতিশাল/িিংপুি 

3. অধ্যক্ষ, জটকতনকযাল টিিাস ম জেতনিং কতলে/সকল ইতিতনয়াতিিং কতলে 

4. অধ্যক্ষ, .................................... পতলতটকতনক ইনতিটিউট/বািংলাতদশ ইনতিটিউট অব গ্লাস এন্ড তসিাতর্ক/ গ্রাতিক 

আট মস ইনতিটিউট/ বািংলাতদশ সাতি ম ইনতিটিউট/ জিনী কতিউটাি ইনতিটিউট/ জিাতকশনাল টিিাস ম জেতনিং ইনতিটিউট 

5. অধ্যক্ষ,  সকল জটকতনকযাল স্কুল এন্ড কতলে 

6. অধ্যক্ষ/সুাচযনদেনদেন্ট/প্রধান চক্ষক/চযিারক, সকর থফসযকাযী এভচওভুক্ত কাচযগচয চক্ষা প্রচতষ্ঠান 

7. সেকািী পতিিালক, শাখা ১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/৯/১০ 

8. বাযপ্রাপ্ত কর্ মকিমা, আইচসটি থসর, কাতিগতি তশক্ষা অতিদপ্তি, আগািগাঁও, ঢাকা 

9. র্োপতিিালক র্তোদতয়ি ব্যতক্তগি সেকািী, কাতিগতি তশক্ষা অতিদপ্তি, ঢাকা (র্োপতিিালক র্তোদতয়ি সদয় অবগতিি 

েন্য) 

10. সিংিক্ষন নতর্ 

 

স্বাক্ষতিি     

 (র্নজুরুল কাতদি) 

   যুগ্ম সতিব 

ও 

     পতিিালক(প্রশাসন) 

     কাতিগতি তশক্ষা অতিদপ্তি 

 


