
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মা াসা িশ া অিধদ র 

www.dme.gov.bd
গাইড হাউস (৭ম ও ১০ম তলা), িনউ বইলী রাড,

ঢাকা-১০০০।

ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০.০০১.৫০.০০১.১৮.৩৬ তািরখ: 
১৭ ম ২০২০

৩ জ  ১৪২৭

িবষয:় তত   িি   বহ ারবহ ার   কেরকের   পাঠদানপাঠদান   কায মকায ম   পিরচালনাপিরচালনা   সেসে
উপ  িবষেয়র আেলােক সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় কায ম হেণর িনিম  জানােনা যাে  য, কেরানা ভাইরাস সং মণ
রােধ ব  মা াসাস েহর িশ াথ েদর িশ া কায ম অ াহত রাখেত িশ া ম ণালেয়র িনেদেশ মা াসা িশ া অিধদ র ৬  িণ

হেত ১০ম িণ পয  আমার ঘের আমার মা াসা শীষক ত  ি  িনভর রিশ ণ প িত চা  কেরেছ যা সংসদ টিলিভশেন
চার হেয় থােক।

এছাড়া িক  মা াসার িশ ক িনজ  উে ােগ ‘‘বাংলােদশ অনলাইন মা াসা’’ িশেরানােম িশ া কায ম চা  কেরেছন। এেত
িব ল সং ক িশ াথ  অংশ হণ করেছ এবং উপ ত হে ।
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানম ী এবং  মাননীয় িশ াম ী মেহাদয় কেরানা মহামারীকালীন িশ া কায ম
অ াহত রাখার উপর িবেশষ  আেরাপ কেরেছন।
সংসদ টিলিভশেন চািরত অনলাইন াসস হ অেনক সময় িশ াথ রা িম  কের থােক। এসব  ােসর কনেট স হ ইউ উব
চ ােনল এবং িকেশার বাতায়েন রেয়েছ। এ সকল কনেট  িশ াথ রা যােত বারবার দখেত পাের সজ  সামািজক যাগােযােগর
মা েম চােরর িনিম  জলা িভি ক বড় বড় মা াসায় েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হল। েয়াজেন এ াপাের
জলা শাসেনর সহেযািগতা নয়া যেত পাের।

১৭-৫-২০২০

জলা িশ া অিফসার
সকল জলা

সিফউি ন আহমদ
মহাপিরচালক (অিতির  সিচব)

ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০.০০১.৫০.০০১.১৮.৩৬/১ তািরখ: ৩ জ  ১৪২৭
১৭ ম ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, কািরগির ও মা াস িশ া িবভাগ
২) জলা শাসক, সকল জলা
৩) উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার, সকল উপেজলা
৪) সভাপিত গভিণং বিড/ ােনিজং কিম , সকল মা াসা
৫) অ / পার, সকল মা াসা

১৭-৫-২০২০
মাঃ সাই ল ইসলাম 

উপ-পিরচালক

১


