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স্মারক নম্বর- ৩৭.০২.০০০০.১১৫.52.০০১.১৯.৯৮                                                       তানরখ: ২9/০৭/২০২১খ্রি: 

 

নবষে : উচ্চ মাধ্যনমক রীক্ষা ২০২২ এর রীক্ষাথীদদর জন্য পূননব িন্যাসকৃত াঠ্যসূনির আদলাদক অ্যাসাইনদমন্ট ও মূল্যােন ননদদ িশনার মননটনরাং 

কার্ িক্রম স্থনগতকরণ প্রসদে। 

   সূত্র: ১. মননটনরাং অ্ যান্ড ইভ্ যালুদেশান উইাং: ৩৭.০২.০০০০.১১৫.52.০০১.১৯.৯৬ তানরখ: ১৫/০৭/২০২১নি: 

         2. মাউনশ অ্নধদপ্তদরর কদলজ ও প্রশাসন শাখা: ৩৭.০২.০০০০.১০5.06.০০১.২১.৪৪২, তানরখ-২৪/০৭/২০২১নি: 

 

 

উর্য িক্ত নবষে ও সূদত্রর আদলাদক জানাদনা র্াদে যর্, মাধ্যনমক ও উচ্চ নশক্ষা অ্নধদপ্তদরর মননটনরাং অ্ যান্ড ইভ্ যালুদেশান উইাং যথদক গত ১৫ 

জুলাই ২০২১ তানরদখ জানরকৃত দত্র ২০২২ সাদলর এইিএসনস রীক্ষাথীদদর জন য প্রদত ১ম িার সপ্তাহ এবাং ২ে িার সপ্তাদহর অ্ যাসাইনদমন্ট 

গ্রহণ ও জমাদান কার্ িক্রম মননটনরাং এর জন য ননদদ িশ প্রদান করা হদেনিল। নকন্তু িলমান কদরানা নরনস্থনতর অ্বননতর কারদণ স্বাস্থ যনবনধ 

নননিতকরদণর লদক্ষ য এবাং কদলজ ও প্রশাসন শাখার সূদত্রাক্ত স্থনগতাদদশ নবদবিনাে এদন মননটনরাং অ্ যান্ড ইভ্ যালুদেশান উইাং এর সূদত্রাক্ত উচ্চ 

মাধ্যনমক রীক্ষা ২০২২ এর রীক্ষাথীদদর জন্য পূননব িন্যাসকৃত াঠ্যসূনির আদলাদক অ্যাসাইনদমন্ট ও মূল্যােন ননদদ িশনার মননটনরাং কার্ িক্রম 

রবতী ননদদ িশনা না যদো র্ িন্ত স্থনগত করা হদলা। 

 

 

                                                                                                             

 

 

স্মারক নম্বর- ৩৭.০২.০০০০.১১৫.52.০০১.১৯.৯৮                                                   তানরখ: ২9/০৭/২০২১নি: 

 

সদে জ্ঞাতাদথ ি (দজযষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নে): 

1। নরিালক (     ও      ), মাধ্যনমক ও উচ্চনশক্ষা অ্নধদপ্তর বাাংলাদদশ, ঢাকা 

২। অ্ধ্যক্ষ (সকল সরকানর ও যবসরকানর উচ্চ মাধ্যনমক কদলজ) 

৩। নসননের নসদেম এনানলে, ইএমআইএস যসল, মাউনশ অ্নধদপ্তর [ত্রটি মাউনশ’র ওদেবসাইদটর যনাটিশ যবাদড ি এবাং মননটনরাং অ্যান্ড ইভ্যালুদেশান কন িাদর 

প্রকাদশর অ্নুদরাধসহ] 

৪। নএটু মহানরিালক, মাধ্যনমক ও উচ্চনশক্ষা অ্নধদপ্তর বাাংলাদদশ, ঢাকা 

৫। নএটু নরিালক, মননটনরাং অ্যান্ড ইভ্যালুদেশান উইাং ,মাধ্যনমক ও উচ্চনশক্ষা অ্নধদপ্তর বাাংলাদদশ, ঢাকা 

৬। সাংরক্ষণ ননথ। 

           

 

 

 

 

 

 

 

 
আঞ্চনলক নরিালক (সকল) 

মাধ্যনমক ও উচ্চ নশক্ষা (সকল অ্ঞ্চল) 

 

  

(প্রফেসর মিো: আখ্রির ম োফসন) 

পখ্ররচোলক 

িখ্রনটখ্ররিং অ যোন্ড ইভ ্য যোলুয়েশফন োন  ্িং 

   মাধ্যনমক ও উচ্চ নশক্ষা অ্নধদপ্তর 

  বাাংলাদদশ, ঢাকা                                                                                           

(লাইলুন নাহার) 

সহকারী নরিালক 

       মননটনরাং অ্যান্ড ইভ্যালুদেশান উইাং 

       মাধ্যনমক ও উচ্চ নশক্ষা অ্নধদপ্তর 

         বাাংলাদদশ, ঢাকা 

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

