একই স্মাযক ও তারযখেয স্থরারবরলক্ত
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাখদ যকায
কারযগরয রক্ষা অরধদপ্তয
এপ-৪/রফ, আগাযগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
স্মাযক নাং-৫৭.০৩.০০০০.০২৩.৩৯.০০২.১৭-১৬

তারযেঃ ২৮/০৩/২০২০রি.

রফলয়- যকারয ও বফযকারয ভাধ্যরভক ম যাখয়য রক্ষা প্ররতষ্ঠাবনয লষ্ঠ বথখক দভ বেরণয াঠদাখনয ধাযাফারকতা যক্ষায জন্য ”াংদ ফাাংরাখদ
বেরররবখন” রফলয়রবরিক ক্লা রযচারনা প্রাংখগ।
সূত্রঃ ভাধ্যরভক ও উচ্চ রক্ষা অরধদপ্তখযয স্মাযক নাং-৩৭.০২.০০০০.১০৭.৩১.০৮.১৬-৭৮৫, তারযে ২৫/০৩/২০২০ রি.
উযযুক্ত রফলয় ও সূখত্রয আবরাখক, KvwiMwi wkÿv অরধদপ্তখযয আওতাধীন কর আঞ্চররক কাম যারয়, বেকরনকযার স্কুর ও কখরজ এফাং এভরওভুক্ত
বফযকারয ভাধ্যরভক ম যাখয়য রক্ষা প্ররতষ্ঠাখনয াংরিষ্ট কখরয অফগরতয জন্য জানাখনা মাখে বম, চরভান রক্ষা প্ররতষ্ঠান ফন্ধকারীন ভখয় ভাধ্যরভক
ম যাখয়য রক্ষা প্ররতষ্ঠাখনয লষ্ঠ বথখক দভ বেরণয াঠদাখনয ধাযাফারকতা যক্ষায জন্য ”াংদ ফাাংরাখদ বেরররবখন” রফলয়রবরিক ক্লা রযচারনায
রদ্ধান্ত গ্রণ কযা খয়খে। আগাভী ২৯/০৩/২০২০ কার ৯.০০ ঘটিকা খত রনধ যারযত সূচী অনুমায়ী এ কাম যক্রভ চরখফ (কর াংযুক্ত)।
উখেখ্য বম, াঠদানকাযী রক্ষক ক্লা বখল াঠদানকৃত রফলখয়য উয ফারিয কাজ রদখফন। প্রখতযকটি রফলয় অনুমায়ী রক্ষাথীযা আরাদা োতায় তারযে
অনুমায়ী ফারিয কাজ ম্পন্ন কযখফ ও প্ররতষ্ঠান বোরায য াংরিষ্ট রক্ষখকয কাখে জভা রদখফ। এই ফারিয কাখজয উয প্রাপ্ত নম্বয ধাযাফারক
মূল্যায়খনয অাং রখখফ রফখফরচত খফ।
রফতযণ দয় জ্ঞাতাখথ য ও কাম যাখথ যঃ
1. আঞ্চলিক পলিদর্শক, আঞ্চলিক পলিদর্শককি কার্ শািয়, ঢাকা/চট্টগ্রাম/িাজর্াহী/ খুিনা/ময়মনল িংহ/ল কিট/বলির্াি/িিংপুি
2. অধ্যক্ষ, ভারনকগঞ্জ/ মুরিগঞ্জ/ নাযায়নগঞ্জ/ রকখাযগঞ্জ/ জয়ািা/ োঙ্গাইর/ ভাদাযীপুয/ যাজফািী/ জাভারপুয/ বগাারগঞ্জ/ রযয়তপুয/
গাজীপুয/ বদওয়ানগঞ্জ/ ভাইজদী/ বপনী/ চাঁদপুয/ বগৌরযপুয/ ভবযফ/ বযপুয/ ব্রাক্ষণফারিয়া/ নযরাংদী/ রখরে/ রফগঞ্জ/ বভৌরবীফাজায/
রক্ষীপুয/ োতক/ ফরযার/ টুয়াোরী/ বফগভগঞ্জ/ ফাঞ্চাযাভপুয/ সুনাভগঞ্জ/ যাংপুয/ রখযাজপুয/ কুরিগ্রাভ/ রদনাজপুয/ কুরষ্টয়া/ বভখযপুয/
াফনা/ াফ যতীপুয/ রযাজগঞ্জ/ চুয়াডাঙ্গা/ মখায/ নিাইর/ াতক্ষীযা/ ফাখগযাে/ বনত্রখকানা/ রিনাইদ/ বাখনাফাদ/ নওঁগা/ নাখোয/
জয়পুযাে/ রদনাজপুয/ ঠাকুযগাঁও/ ঞ্চগি/ নীরপাভাযী/ গাইফান্ধা/ রারভরনযাে/ চাঁাই-নফাফগঞ্জ/ ভাগুযা/ ববারা/ ফযগুনা/ ফান্দযফান/
োগিােরি/ কক্সফাজায টেকনিকযা স্কু এন্ড কলজ
3. সক মাধ্যনমক পয যালের এমনপওভুক্ত নলক্ষা প্রনিষ্ঠাি
দয় অফগরত ও প্রখয়াজনীয় কাম যাখথ য অনুররর বদয়া খরা (টজষ্ঠযিার নভনিলি িলে)
1. ভাননীয় ভন্ত্রীয একান্ত রচফ, রক্ষা ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাবদ রচফারয়, ঢাকা।
2. ভাননীয় উভন্ত্রীয একান্ত রচফ, রক্ষা ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাখদ রচফারয়, ঢাকা।
3. রচখফয একান্ত রচফ, কারযগরয ও ভাদ্রা রক্ষা রফবাগ, ফাাংরাখদ রচফারয়, ঢাকা।
4. মোপনরচাক মাধ্যনমক ও উচ্চ নলক্ষা অনিদপ্তর, ঢাকা।
5. পনরচাক (প্রান/ববাখকনার/নপআইডানিউ/নপআইইউ/রযকল্পনা ও উন্নয়ন), KvwiMwi wkÿv Awa`ßi, XvKv
6. অধ্যক্ষ, টেকনিকযা টিচাস য টেনিিং কলজ/নসলে ইনিনিোনরিং কলজ/মেমিনসিংে ইনিনিোনরিং কলজ/ফনরদপুর ইনিনিোনরিং কলজ/বনরলা
ইনিনিোনরিং কলজ
7. অধ্যক্ষ, .................................... পনলেকনিক ইিনিটিউে/বািংালদল ইিনিটিউে অব গ্লাস এন্ড নসরানমক/ গ্রানফক আে যস ইিনিটিউে/
বািংালদল সালভয ইিনিটিউে/ টফিী কনিউোর ইিনিটিউে/ টভালকলিা টিচাস য টেনিিং ইিনিটিউে
8. অধ্যক্ষ, .................................................টেকনিকযা স্কুি এন্ড ককিজ
9. অধ্যক্ষ/সুারযনখেনখডন্ট/প্রধান রক্ষক/রযচারক, কর বফযকাযী এভরওভুক্ত কারযগরয রক্ষা প্ররতষ্ঠান
10. সেকারী পনরচাক. লাখা ১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/৯/১০
11. বাযপ্রাপ্ত কমযকিযা, আইরটি বর, কানরগনর নলক্ষা অনিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা
12. মোপনরচাক মলোদলের ব্যনক্তগি সেকারী, কানরগনর নলক্ষা অনিদপ্তর, ঢাকা (মোপনরচাক মলোদলের সদে অবগনির জন্য)
13. সিংরক্ষি িনি
স্বাক্ষনরি
(টমাোঃ সালিাোর টোলসি)
অনিনরক্ত সনচব
ও
মোপনরচাক
কানরগনর নলক্ষা অনিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
পররকল্পনা ও উন্নয়ন উইাং
মাধ্যরমক ও উচ্চ রশক্ষা অরিেপ্তর
বাাংলাদেশ, ঢাকা

‘
তাররখ

২9 মার্ চ ২০২০

তাররখ

30 মার্ চ ২০২০

তাররখ

৩1 মার্ চ ২০২০

’

শ্রেরণ

১ম রপররয়ড
২য় রপররয়ড
জাতীয় সাংগীত ও কদরানা সদর্তনতা (সকাল ৯.০০-৯.০৫)
ষষ্ঠ
ইাংদররজ
রবজ্ঞান
(সকাল ৯.০৫-৯.২৫)
(সকাল ৯.২৫-৯.৪৫)
সপ্তম
বাাংলাদেশ ও রবশ্বপররর্য়
রবজ্ঞান
(সকাল ৯.৫০-১০.১০)
(সকাল ১০.১০-১০.৩০)
অষ্টম
গরণত
ইাংদররজ
(সকাল ১০.৩৫-১০.৫৫)
(সকাল ১০.৫৫-১১.১৫)
নবম
তথ্য ও শ্র াগাদ াগ প্রযুরি
গরণত
(সকাল ১১.২০-১১.৪০)
(সকাল ১১.৪০- দুপুর
১২.০০)
দুপুর ২.০০ টা – রবকাল ০৫ টা প চন্ত ক্লাসসমূহ পুনঃপ্রর্ার করা হদব
শ্রেরণ

১ম রপররয়ড
২য় রপররয়ড
জাতীয় সাংগীত ও কদরানা সদর্তনতা (সকাল ৯.০০-৯.০৫)
ষষ্ঠ
বাাংলাদেশ ও রবশ্বপররর্য়
তথ্য ও শ্র াগাদ াগ প্রযুরি
(সকাল ৯.০৫-৯.২৫)
(সকাল ৯.২৫-৯.৪৫)
সপ্তম
তথ্য ও শ্র াগাদ াগ প্রযুরি
রবজ্ঞান
(সকাল ৯.৫০-১০.১০)
(সকাল ১০.১০-১০.৩০)
অষ্টম
গরণত
রবজ্ঞান
(সকাল ১০.৩৫-১০.৫৫)
(সকাল ১০.৫৫-১১.১৫)
নবম
বাাংলাদেশ ও রবশ্বপররর্য়
ইাংদররজ
(সকাল ১১.২০-১১.৪০)
(সকাল ১১.৪০- দুপুর
১২.০০)
দুপুর ২.০০ টা – রবকাল ০৫ টা প চন্ত ক্লাসসমূহ পুনঃপ্রর্ার করা হদব
শ্রেরণ

১ম রপররয়ড
২য় রপররয়ড
জাতীয় সাংগীত ও কদরানা সদর্তনতা (সকাল ৯.০০-৯.০৫)
ষষ্ঠ
বাাংলাদেশ ও রবশ্বপররর্য়
ইাংদররজ
(সকাল ৯.০৫-৯.২৫)
(সকাল ৯.২৫-৯.৪৫)
সপ্তম
তথ্য ও শ্র াগাদ াগ প্রযুরি
বাাংলাদেশ ও রবশ্বপররর্য়
(সকাল ৯.৫০-১০.১০)
(সকাল ১০.১০-১০.৩০)
অষ্টম
তথ্য ও শ্র াগাদ াগ প্রযুরি
ইাংদররজ
(সকাল ১০.৩৫-১০.৫৫)
(সকাল ১০.৫৫-১১.১৫)
নবম
বাাংলাদেশ ও রবশ্বপররর্য়
রসায়ন
(সকাল ১১.২০-১১.৪০)
(সকাল ১১.৪০- দুপুর
১২.০০)
দুপুর ২.০০ টা – রবকাল ০৫ টা প চন্ত ক্লাসসমূহ পুনঃপ্রর্ার করা হদব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
পররকল্পনা ও উন্নয়ন উইাং
মাধ্যরমক ও উচ্চ রশক্ষা অরিেপ্তর
বাাংলাদেশ, ঢাকা

‘
তাররখ
০১ এরপ্রল ২০২০

তাররখ

০2 এরপ্রল ২০২০

’

শ্রেরণ

১ম রপররয়ড
২য় রপররয়ড
জাতীয় সাংগীত ও কদরানা সদর্তনতা (সকাল ৯.০০-৯.০৫)
ষষ্ঠ
ইাংদররজ
রবজ্ঞান
(সকাল ৯.০৫-৯.২৫)
(সকাল ৯.২৫-৯.৪৫)
সপ্তম
বাাংলাদেশ ও রবশ্বপররর্য়
রবজ্ঞান
(সকাল ৯.৫০-১০.১০)
(সকাল ১০.১০-১০.৩০)
অষ্টম
গরণত
ইাংদররজ
(সকাল ১০.৩৫-১০.৫৫)
(সকাল ১০.৫৫-১১.১৫)
নবম
তথ্য ও শ্র াগাদ াগ প্রযুরি
গরণত
(সকাল ১১.২০-১১.৪০)
(সকাল ১১.৪০- দুপুর
১২.০০)
দুপুর ২.০০ টা – রবকাল ০৫ টা প চন্ত ক্লাসসমূহ পুনঃপ্রর্ার করা হদব
শ্রেরণ

১ম রপররয়ড
২য় রপররয়ড
জাতীয় সাংগীত ও কদরানা সদর্তনতা (সকাল ৯.০০-৯.০৫)
ষষ্ঠ
বাাংলাদেশ ও রবশ্বপররর্য়
তথ্য ও শ্র াগাদ াগ প্রযুরি
(সকাল ৯.০৫-৯.২৫)
(সকাল ৯.২৫-৯.৪৫)
সপ্তম
তথ্য ও শ্র াগাদ াগ প্রযুরি
রবজ্ঞান
(সকাল ৯.৫০-১০.১০)
(সকাল ১০.১০-১০.৩০)
অষ্টম
গরণত
রবজ্ঞান
(সকাল ১০.৩৫-১০.৫৫)
(সকাল ১০.৫৫-১১.১৫)
নবম
বাাংলাদেশ ও রবশ্বপররর্য়
ইাংদররজ
(সকাল ১১.২০-১১.৪০)
(সকাল ১১.৪০- দুপুর
১২.০০)
দুপুর ২.০০ টা – রবকাল ০৫ টা প চন্ত ক্লাসসমূহ পুনঃপ্রর্ার করা হদব

রব. দ্র. পরবতী সপ্তাদহর রুটিন ০১ এরপ্রল ২০২০ তাররদখ মাউরশ ওদয়ব সাইদট (www.dshe.gov.bd)
।

