গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
শশক্ষা মন্ত্রণালয়
বাাংলাদেশ শশক্ষাতথ্য ও পশরসাংখ্যান ব্যুদরা (ব্যানদবইস)
১ জশির রায়িান সড়ক (পলাশী-নীলদক্ষত) ঢাকা-১২০৫
Web:www.banbeis.gov.bd
স্মারক নাং ৩৭.২০.০০০০.০০৩.৩৮.০৮৯-২০/৩৫৭০

তাশরখ:

৬ জজষ্ঠ্ু ১৪২৮
২০ মম ২০২১

শবষয়: COVID-19 এর মাধ্যদম শশক্ষা মক্ষদে ঝশুঁ ক শনণ ণয় এবাং SDG-4 অজণদন উক্ত ঝশুঁ কসমূি মমাকাদবলার মকৌশল শনর্ ণারদনর
লদক্ষু জশরদপর মাধ্যদম তথ্যসাংগ্রি কার্ ণক্রদম সাশব ণক সিদর্াগীতা প্রোন সাংক্রান্ত।
উপর্য ণক্ত শবষদয়র পশরদপ্রশক্ষদত জানাদনা র্াদে মর্, COVID-19 এর মাধ্যদম শশক্ষা মক্ষদে ঝশুঁ ক শনণ ণয় এবাং SDG-4
অজণদন উক্ত ঝশুঁ কসমূি মমাকাদবলার মকৌশল শনর্ ণারদনর লদক্ষু নমুনা জশরদপর মাধ্যদম তথ্য সাংগ্রি কার্ ণক্রম ব্যানদবইস কর্তণক
পশরচাশলত িদব। মস লদক্ষু জেবচয়দনর মাধ্যদম বহুস্তর নমূনা পদ্ধশত অনুসরণ কদর মেদশর মমাট ১৯ টি উপদজলা/থানা মথদক
মমাট ৩৮ টি ইউশনয়ন/ওয়ার্ ণ এর তথ্য সাংগ্রি করা িদব। উক্ত তথ্য সাংগ্রদির জন্য ব্যানদবইস কর্তণক তথ্যসাংগ্রিকারী শনদয়াগ
করা িদয়দে। শনদয়াগকৃত তথ্যসাংগ্রিকারীগণ স্বশরীদর উপশিত িদয় সাংশিষ্ট তথ্য ২৭ মম ২০২১ মথদক ০৫ জুন ২০২১ তাশরখ
পর্ ণন্ত সাংগ্রি করদবন।
২। বশণ ণতাবিায় সাংশিষ্ট শশক্ষা প্রশতষ্ঠ্ান প্রর্ানগণদক তথ্য প্রোন সম্পদকণ অবশিতকরণ ও তথ্যসাংগ্রিকারীদক সাশব ণক
সিদর্াশগতা প্রোদনর জন্য অনুদরার্ করা িদলা।

(িাশবব্যর রিমান)
মিাপশরচালক (অশতশরক্ত সশচব)
ম ান: ৯৬৬৫৪৫৭
E-mail: dg@banbeis.gov.bd

সিকারী মপ্রাগ্রামার (ইউআইটিআরশসই)
কালশকশন, মাোরীপুর/ কাশলগঞ্জ, গাজীপুর/ োউেকাশি, কুশমল্লা/ চাশিনা,
কুশমল্লা/ সের, খাগড়ােশড়/ কাশলগঞ্জ, লালমশনরিাট/ বীরগঞ্জ, শেনাজপুর/
গলাশচপা, পটুয়াখালী/ শবয়ানীবাজার, শসদলট/ জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ/ িালুয়াঘাট,
ময়মনশসাংি
সেয় অবগশতর জন্য অনুশলশপ মপ্ররণ (দজুষ্ঠ্তার শিশিদত নয়):
১। সশচব, মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা শবিাগ, শশক্ষা মন্ত্রণালয়
২। মিাপশরচালক, মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা অশর্েপ্তর, ঢাকা
৩। পশরচালক, ব্যানদবইস
৪। মজলা শশক্ষা অশ সার, ঢাকা/ মাোরীপুর/ গাজীপুর/ চট্টগ্রাম/ কুশমল্লা/ রাঙ্গামাটি/ খাগড়ােশড়/ খুলনা/ সাতক্ষীরা/
রাজশািী/ পাবনা/ লালমশনরিাট/ শেনাজপুর/ বশরশাল/ পটুয়াখালী/ শসদলট/ সুনামগঞ্জ/ ময়মনশসাংি
৫। অশ স নশথ ।
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শবষয়: COVID-19 এর মাধ্যদম শশক্ষা মক্ষদে ঝশুঁ ক শনণ ণয় এবাং SDG-4 অজণদন উক্ত ঝশুঁ কসমূি মমাকাদবলার মকৌশল শনর্ ণারদনর
লদক্ষু জশরপ পশরচালনার জন্য তথ্যসাংগ্রি কার্ ণক্রদম োশয়ত্ব প্রোন সাংক্রান্ত।
উপর্য ণক্ত শবষদয়র পশরদপ্রশক্ষদত জানাদনা র্াদে মর্, COVID-19 এর মাধ্যদম শশক্ষা মক্ষদে ঝশুঁ ক শনণ ণয় এবাং SDG-4
অজণদন উক্ত ঝশুঁ কসমূি মমাকাদবলার মকৌশল শনর্ ণারদনর লদক্ষু নমুনা জশরদপর মাধ্যদম তথ্য সাংগ্রি কার্ ণক্রম ব্যানদবইস কর্তণক
পশরচাশলত িদব। মস লদক্ষু জেবচয়দনর মাধ্যদম বহুস্তর নমূনা পদ্ধশত অনুসরণ কদর মেদশর মমাট ১৯ টি উপদজলা/থানা মথদক
মমাট ৩৮ টি ইউশনয়ন/ওয়ার্ ণ এর তথ্য সাংগ্রি করা িদব। উক্ত তথ্য সাংগ্রদির জন্য ব্যানদবইস কর্তণক তথ্যসাংগ্রিকারী শনদয়াগ
করা িদয়দে। শনদয়াগকৃত তথ্যসাংগ্রিকারীগণ স্বশরীদর উপশিত িদয় ২৭ মম ২০২১ মথদক ০৫ জুন ২০২১ তাশরখ পর্ ণন্ত সাংশিষ্ট
তথ্য সাংগ্রি করদবন।
২। বশণ ণতাবিায় সাংশিষ্ট উপদজলা/থানা মাধ্যশমক শশক্ষা অশিসার, শশক্ষা প্রশতষ্ঠ্ান প্রর্ানগণদক তথ্য প্রোন সম্পদকণ
অবশিতকরণ ও তথ্যসাংগ্রিকারীদক সাশব ণক সিদর্াশগতা প্রোদনর জন্য অনুদরার্ করা িদলা।

(িাশবব্যর রিমান)
মিাপশরচালক (অশতশরক্ত সশচব)
মিান: ৯৬৬৫৪৫৭
E-mail: dg@banbeis.gov.bd

মজলা শশক্ষা অশিসার
ঢাকা/ মাোরীপুর/ গাজীপুর/ চট্টগ্রাম/ কুশমল্লা/ রাঙ্গামাটি/ খাগড়ােশড়/ খুলনা/
সাতক্ষীরা/ রাজশািী/ পাবনা/ লালমশনরিাট/ শেনাজপুর/ বশরশাল/ পটুয়াখালী/
শসদলট/ সুনামগঞ্জ/ ময়মনশসাংি
সেয় অবগশতর জন্য অনুশলশপ মপ্ররণ (দজুষ্ঠ্তার শিশিদত নয়):
১। সশচব, মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা শবিাগ, শশক্ষা মন্ত্রণালয়
২। মিাপশরচালক, মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা অশর্েপ্তর, ঢাকা
৩। উপদজলা/থানা মাধ্যশমক শশক্ষা অশিসার, মমািাম্মেপুর, ঢাকা/ কালশকশন, মাোরীপুর/ কাশলগঞ্জ, গাজীপুর/
আদনায়ারা, চট্টগ্রাম/ োউেকাশি, কুশমল্লা/ চাশিনা, কুশমল্লা/ কাউখালী, রাঙ্গামাটি/ সের, খাগড়ােশড়/ মকাতয়ালী,
খুলনা/ শ্যামনগর, সাতক্ষীরা/ শািমখদুম, রাজশািী/ মবড়া, পাবনা/ কাশলগঞ্জ, লালমশনরিাট/ বীরগঞ্জ, শেনাজপুর/
সের, বশরশাল/ গলাশচপা, পটুয়াখালী/ শবয়ানীবাজার, শসদলট/ জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ/ িালুয়াঘাট, ময়মনশসাংি
{তথ্যসাংগ্রিকারীদেরদক তথ্য সাংগ্রদি সাশব ণক সিদর্াশগতা প্রোনদর অনুদরার্সি}
৪। সিকারী মপ্রগ্রামার (ইউআইটিআরশসই), কালশকশন, মাোরীপুর/ কাশলগঞ্জ, গাজীপুর/ োউেকাশি, কুশমল্লা/ চাশিনা,
কুশমল্লা/ সের, খাগড়ােশড়/ কাশলগঞ্জ, লালমশনরিাট/ বীরগঞ্জ, শেনাজপুর/ গলাশচপা, পটুয়াখালী/ শবয়ানীবাজার,
শসদলট/ জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ/ িালুয়াঘাট, ময়মনশসাংি {তথ্যসাংগ্রিকারীদেরদক তথ্য সাংগ্রদি সাশব ণক সিদর্াশগতা
প্রোনদর অনুদরার্সি}
৫। অশিস নশথ ।

