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িশ া িনেয় গড়ব দশ,
শখ হািসনার বাংলােদশ

ারক ন র: ৩৭.০৩.০০০০.০২৬.১৬.০০৩.১৮.৩ তািরখ: 
১১ এি ল ২০২০

২৮ চ  ১৪২৬

িবষয:় িবএসিসিবএসিস   ইি িনয়া িরংইি িনয়া িরং ,  ,  িডে ামািডে ামা   ইি িনয়া িরংইি িনয়া িরং ,  ,  এইচএসিসএইচএসিস (( ভাকভাক) ) এবংএবং  এসএসিসএসএসিস (( ভাকভাক) ) পযােয়রপযােয়র
িশ াথ েদরিশ াথ েদর   পাঠদােনরপাঠদােনর   ধ ার াব া িহকতাধার াব া িহকতা   র ারর ার   জজ   িড িজটালিডিজটাল   কনেটে রকনেটে র   মা েমমা েম   অনলাইেনঅনলাইেন
িবষয়িভি কিবষয়িভি ক  াসাস   পিরচালনাপিরচালনা   সংেগসংেগ।।

       উপ  িবষেয়র আেলােক কািরগির িশ া অিধদ রাধীন সকল ইি িনয়ািরং কেলজ, পিলেটকিনক ই িচিচউট, টকিনক াল ল ও
কেলজ, ভােকশনাল চাস িনং ই উট এবং টকিনক াল চাস িনং ই উেটর সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা
যাে  য, বি ক মহামাির (Pandemic) নেভল কেরানা ভাইরােসর সং মণ ( কািভড-১৯) িতেরােধ চলমান সাধারণ কালীন সমেয়

াভািবক িণকায ম ব  রেয়েছ। িবএসিস ইি িনয়ািরং, িডে ামা ইি িনয়ািরং, এইচএসিস( ভাক) এবং এসএসিস( ভাক) পযােয়র িশ া
িত ােনর িশ াথ েদর পাঠদােনর ধারাবািহকতা র ার জ  িডিজটাল কনেটে র মা েম িবষয়িভি ক াসস হ অনলাইেন পিরচালনার

িস া  হণ করা হেয়েছ। 

২।       এমতাব ায়, সংি  পাঠদানকারী িশ কগণেক িবষয়িভি ক েয়াজনীয় িডিজটাল কনেট  ত বক গল াস ম/ গল
াইভ, ােস ার, হায়াট  অ াপ, ইেমা ইত ািদ অনলাইন মা েম াস হণ কের িশ াথ েদর পাঠদােনর ধারাবািহকতা অ াহত রাখার

িবষয়  িনি তকরেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।

            িবষয়  অতীব জ রী।

১১-৪-২০ ২০

িবতরণ সদয় াতােথ ও কাযােথঃ
১) অ , সকল ইি িনয়ািরং কেলজ/ টকিনক াল চাস 

িনং কেলজ
২) অ , সকল পিলেটকিনক ইনি উট/বাংলােদশ 
ইনি উট অব াস এ  িসরািমক/ ািফক আটস 
ইনি উট/ বাংলােদশ সােভ ইনি উট/ ফনী কি উটার 
ইনি উট
৩) অ , ভােকশনাল চাস িনং ইনি উট
৪) অ , সকল টকিনক াল ল এ  কেলজ

মাঃ সােনায়ার হােসন
মহাপিরচালক

ারক ন র: ৩৭.০৩.০০০০.০২৬.১৬.০০৩.১৮.৩/১(৭) তািরখ: ২৮ চ  ১৪২৬
১১ এি ল ২০২০

সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় কাযােথ অ িলিপ দয়া হেলা ( জ তার িভি েত নেহ) 
১) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়য়, ঢাকা

১



২) মাননীয় উপম ীর একা  সিচব, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
৩) সিচেবর একা  সিচব, কািরগির ও মা সা িশ া িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
৪) পিরচালক ( শাসন/ ভােকশনাল/িপআইডাি উ/িপআইইউ/পিরক না ও উ য়ন), কািরগির িশ া অিধদ র,
ঢাকা
৫) সহকারী পিরচালক, শাখা ১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/৯/১০, কািরগির িশ া অিধদ র, ঢাকা
৬) ভার া  কমকতা, কািরগির িশ া অিধদ র, ঢাকা
৭) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী, কািরগির িশ া অিধদ র, ঢাকা (মহাপিরচালক মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জ )

১১-৪-২০ ২০

মন ল কােদর 
পিরচালক

২


