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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িশ া ম ণালয় 

মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ 
শাসন ও সং াপন শাখা 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬১.৯৯.১০৬.১৭.৩১৯ তািরখ: 
২৯ ন ২০২১

১৫ আষাঢ ়১৪২৮

িবষয:় সকলসকল  ধরেণরধরেণর   িশ ািশ া   িত ানিত ান   েবরেবর   ধ ার াব া িহকতায়ধার াব া িহকতায়  আগামীআগামী  ৩১৩১   লাইলাই   ২০২১২০২১   তািরখতািরখ   পযপয   বব
বিধতকরণবিধতকরণ ।।

          কেরানা ভাইরােসর সং মণ থেক িশ াথ েদর র ার লে  েবর বে র ধারাবািহকতায় আগামী ৩১ লাই
২০২১ তািরখ পয  এ িবভােগর আওতাধীন সকল ধরেণর িশ া িত ান ব  থাকেব। এ সমেয় িনেজেদর এবং অ েদর
কেরানা ভাইরােসর সং মণ থেক র ার লে  িশ াথ গণ িনজ িনজ বাস ােন অব ান করেবন এবং টিলিভশন ও
অনলাইন িশ া কায েমর সােথ সং  থাকেবন। 

০২।      িশ াথ েদর বাস ােন অব ােনর িবষয়  অিভভাবক  িনি ত করেবন এবং ানীয় শাসন তা িনিবড়ভােব
পিরবী ণ করেবন।

২৯-৬-২০২১

িবতরণ :
১) চয়ার ান, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন, 
আগার াও, ঢাকা।
২) কিমশনার ........................ িবভাগ (সকল)।
৩) মহাপিরচালক, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র, িশ া 
ভবন, ঢাকা।
৪) জলা শাসক....................... (সকল)।
৫) চয়ার ান , মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড 
(সকল)
৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার................ (সকল)।
৭) উপপিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া ................ 
অ ল (সকল)।
৮) জলা িশ া অিফসার .................... (সকল)।
৯) উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার ................. 
(সকল)।

মাঃ নজ ল ইসলাম
উপসিচব

ফান: ৯৫৪৯১৩০
ইেমইল:

sas_admin1@moedu.gov.bd

১



ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬১.৯৯.১০৬.১৭.৩১৯/১(৯) তািরখ: ১৫ আষাঢ ়১৪২৮
২৯ ন ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার িভি েত নয়): 
১) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, া  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) মাননীয় িতম ীর একা  সিচব, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) মাননীয় উপম ীর একা  সিচব, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৫) মি পিরষদ সিচেবর একা  সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৬) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়,
ঢাকা।
৭) িসিনয়র িসে ম এনািল , মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
(ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৮) ত  ও জনসংেযাগ কমকতা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
৯) অিতির  সিচব-এর ি গত কমকতা (সকল), মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ
সিচবালয়, ঢাকা।

২৯-৬-২০২১
মাঃ নজ ল ইসলাম 

উপসিচব

২



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মি পিরষদ িবভাগ 

মাঠ শাসন সম য় অিধশাখা 
www.cabinet.gov.bd

ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০১.২১.২২৩ তািরখ: 
১১ লাই ২০২১

২৭ আষাঢ ়১৪২৮

িবষয:় কেরানাভাইরাসজিনতকেরানাভাইরাসজিনত   র াগরাগ  ( ( কািভডকািভড --১৯১৯)-)-এরএর   সং মণসং মণ   িব ারিব ার   র াধকেরাধকে   িব িধিবিধ -- িনেষধিনেষধ
আেরাপকালীনআেরাপকালীন   সমেয়সমেয়  সরকািরসরকাির   অিফ েসরঅিফেসর   দা িরকদা িরক  কাযাবিলকাযাবিল   ভা য়া িলভা য়া িল   পিরচালনাপিরচালনা   সং াসং া ।।

: (১) মি পিরষদ িবভােগর ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০১.২১.২০৩ তািরখ: ৩০.০৬.২০২১
(১) মি পিরষদ িবভােগর ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০১.২১.২১৩ তািরখ: ০৫.০৭.২০২১

         কেরানাভাইরাসজিনত রাগ ( কািভড-১৯)-এর সং মণ িব ার রাধকে  ে া  ারক েয় আেরািপত িবিধ-িনেষেধ সকল
সরকাির, আধাসরকাির, ায় শািসত ও বসরকাির অিফসস হ ব  রাখার িনেদশনা দওয়া হেয়েছ। দেশর বতমান এই
পিরি িতেত িত ম িহেসেব সকল জ ির অিফস ও সবা কায ম চা  রেয়েছ। এ েণ সকল সরকাির অিফেসর দা িরক
কাজস হ ভা য়ািল (ই-নিথ. ই- ট ািরং, ই- মইল, SMS, What’s App-সহ অ া  মা ম) স  করেত েয়াজনীয় ব া

হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

১১-৭-২০২১

িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)

মাঃ রজাউল ইসলাম
উপসিচব

ফান: ৯৫৫১১০৭
ফ া : ৯৫৭৩৫৩৩

ইেমইল: faco_sec@cabinet.gov.bd

ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০১.২১.২২৩ /১(৫৬৫) তািরখ: ২৭ আষাঢ ়১৪২৮
১১ লাই ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর কাযালয়
২) ি ি পাল াফ অিফসার, সশ  বািহনী িবভাগ
৩) িলশ মহাপিরদশক, িলশ অিদধ র
৪) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
৫) মহাপিরচালক, া  অিধদ র, মহাখালী, ঢাকা।
৬) ধান ত  অিফসার , ত  অিধদফতর
৭) জলা শাসক (সকল)
৮) মি পিরষদ সিচেবর একা  সিচব, মি পিরষদ িবভাগ
৯) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)

১১-৭-২০২১

১



মাঃ রজাউল ইসলাম 
উপসিচব

২


