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স্মাযক নম্বয- ৩৭.০২.০০০০.১১৫.52.০০১.১৯.১০৯                                                তানযখ: ০৫/০৮/২০২১নি: 
[ 

 

নফলে : ২০২১ াদরয এইচএ    যীক্ষাথীদদয জন য পূননফ িন্যাকৃত াঠ্যসূনিয আদরাদক অ্যাাইনদভন্ট মূল্যােন ভননটনযাং প্রদে। 

   সূত্র: কদরজ ও প্রান াখা: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.০৬.০০১.২১.৪৫০, তানযখ-২৬/০৭/২০২১নি: 

উর্য িক্ত নফলে ও সূদত্রয প্রপ্রনক্ষদত প্রকানবড ১৯ অ্নতভানযয কাযদণ নক্ষা ভন্ত্রণারদেয ননদদ িনা অ্নুাদয জাতীে নক্ষাক্রভ ও াঠ যপুস্তক ক প্রফাড ি 

কর্তিক প্রণীত ২০২১ াদরয এইিএন যীক্ষাথীদদয জন য পূননফ িন যাকৃত াঠ যসূনিয আদরাদক প্রণেনকৃত অ্ যাাইনদভন্ট প্রথভ ধাদ ০২ 

(দুই) প্তাদয জন য গত ২৬ জুরাই ২০২১ তানযদখ ভাধ্যনভক ও উচ্চ নক্ষা অ্নধদপ্তদযয কদরজ ও প্রান াখা দত ভাউন’য ওদেফাইদট 

একটি নফজ্ঞনপ্ত জানয কযা দেদে। ফনণ িত ননদদ িনা দত্রয আদরাদক ভাঠ ম িাদে নক্ষাথীদদয অ্ যাাইনদভন্ট এয কাম িক্রভ মথামথবাদফ 

নযিানরত দে নক না তা এতদদে াংর্যক্ত েক অ্নুমােী ভননটনযাং কযা প্রদোজন। 

 

প্র রদক্ষয ভাধ্যনভক ও উচ্চ নক্ষা অ্নধদপ্তদযয আওতাধীন কর আঞ্চনরক নযিারকগণ তাঁদদয ননজ ননজ অ্ঞ্চরভূক্ত থানা/উদজরায কর 

যকানয ও প্রফযকানয কদরজ দত প্রথভ দুই (০২) প্তাদয নক্ষাথীদদয অ্যাাইনদভন্ট জভাদাদনয প্রভাট াংখ্যা উদজরা নবনিক, প্রজরা 

নবনিক এফাং নযদদল ননজ ননজ অ্ঞ্চদরয তথ্য ায-াংদক্ষ আকাদয াংর্যক্ত েক প্রভাতাদফক প্রস্তুত কদয আগাভী ২৩/০৮/২০২১ তানযদখয 

ভদধ্য ভননটনযাং অ্যান্ড ইবযালুদোন উইাং এয ই-প্রভইর- assignment.mew@gmail.com এ প্রপ্রযণ কযদফন। উদেখ্য প্রম, ভাউন 

অ্নধদপ্তয দত প্রদি নফজ্ঞনপ্তয ননদদ িনামূ মথামথবাদফ অ্নুযণ কযদত দফ এফাং প্রকানবড-১৯ অ্নতভানযয কাযদণ স্বাস্থ্যনফনধদক 

প্রকানক্রদভই উদক্ষা কযা মাদফনা।  

 

এভতাফস্থ্াে, ভাধ্যনভক ও উচ্চ নক্ষা অ্নধদপ্তদযয আওতাধীন কর আঞ্চনরক নযিারকগণদক তাঁদদয ননজ ননজ অ্ঞ্চদরয ায-াংদক্ষকৃত 

তথ্য াংর্যক্ত েক প্রভাতাদফক       ই-প্রভইদর ননধ িানযত ভদেয ভদধ্য প্রপ্রযদণয জন্য এফাং অ্ধ যক্ষ ভদাদেগণদক                     

        এ                  গঠ          ই                                                            । 

 
[[ 
[ 

     : নক্ষাথীদদয অ্যাাইনদভন্ট মূল্যােন াংক্রান্ত তথ্য েক (ায-াংদক্ষ)। 
 

      (দজযষ্ঠতায ক্রভানুাদয নে): 

স্মাযক নম্বয- ৩৭.০২.০০০০.১১৫.52.০০১.১৯.১০৯                                                                  তানযখ: ০৫/০৮/২০২১নি: 

অ্নুনরন ও দে জ্ঞাতাদথ ি (দজযষ্ঠতায ক্রভানুাদয নে): 

1। নযিারক (   ), ভাধ্যনভক ও উচ্চ নক্ষা অ্নধদপ্তয ফাাংরাদদ, ঢাকা 

২। নননেয নদেভ এনানরে, ইএভআইএ প্রর, ভাউন অ্নধদপ্তয (ত্রটি ভাউন’য ওদেফাইদট এফাং ভননটনযাং অ্যান্ড ইবযালুদোন কন িাদয 

প্রকাদয অ্নুদযাধ) 

৩। নএটু ভানযিারক, ভাধ্যনভক ও উচ্চ নক্ষা অ্নধদপ্তয ফাাংরাদদ, ঢাকা 

৪। নএটু নযিারক, ভননটনযাং অ্যান্ড ইবযালুদোন উইাং ,ভাধ্যনভক ও উচ্চ নক্ষা অ্নধদপ্তয ফাাংরাদদ, ঢাকা 

৫। াংযক্ষণ ননথ।                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 
 

আঞ্চনরক নযিারক (কর) 

ভাধ্যনভক ও উচ্চ নক্ষা (কর অ্ঞ্চর) 
 

 

                           
         (প্রদপয প্রভা: আনভয প্রাদন) 

         নযিারক 

            ভননটনযাং অ্যান্ড ইবযালুদোন উইাং 

                 ভাধ্যনভক ও উচ্চ নক্ষা অ্নধদপ্তয 

                    ফাাংরাদদ, ঢাকা                                                                                           

১. অ্ধ যক্ষ, যকানয কদরজ (কর) 

২. অ্ধ যক্ষ, প্রফযকানয কদরজ (কর) 

৩. আঞ্চনরক উ-নযিারক (কদরজ), ভাধ্যনভক ও উচ্চ নক্ষা (কর অ্ঞ্চর) 

৪.                   (   ) 

৫.       /                         (   ) 

  (রাইলুন নাায) 

   কাযী নযিারক 

       ভননটনযাং অ্যান্ড ইবযালুদোন উইাং 

        ভাধ্যনভক ও উচ্চ নক্ষা অ্নধদপ্তয  

         ফাাংরাদদ, ঢাকা 

http://www.dshe.gov.bd/
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