
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িশ া ম ণালয় 

মা িমক ও উ িশ া অিধদ র 
www.dshe.gov.bd জ ির 

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১১৩.১৬.০০১.২০.৮ তািরখ: 
১৯ ফ যা়ির ২০২০

৬ ফা ন ১৪২৬

িবষয:় ধ ার াব া িহকধারাব া িহক  ায়নায়ন   কায মকায ম   ব া ব ায়েনরবা ব ায়েনর   জজ   মা িমকমা িমক  পযােয়রপযােয়র   সকলসকল  িশ ািশ া   িত ােনরিত ােনর
শার ীিরকশার ীিরক  িশ ািশ া   ওও  াা   এবংএবং  চাচা   ওও  কা কলাকা কলা   িবষেয়রিবষেয়র   িশ কেদরিশ কেদর   তত   উপেজলাউপেজলা //থ ানাথ ানা   িভি কিভি ক

রণরণ   সং াসং া ।।

উপ  িবষেয়র ি েত সকল উপেজলা/থানা মা িমক িশ া কমকতাগণেক জানােনা যাে  য, মা িমক পযােয়র সকল িশ া
িত ােনর শারীিরক িশ া ও া  (Physical Education) এবং চা  ও কা কলা (Fine Arts & Craft) িবষেয়র

িশ কেদর ত  সং  িনধািরত ছক অ যায়ী এে ল ফাইল ত কের 

 https://forms.gle/bhV1BeDuBuQDzBH9A িলে  েবশ কের আগামী ২৩-০২-২০২০
ইংতািরেখর মে  রেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।

১৯-২-২০ ২০

উপেজলা/থানা মা িমক িশ া কমকতা (সকল)

েফসর ড. সয়দ মা. গালাম ফা ক
মহাপিরচালক

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১১৩.১৬.০০১.২০.৮/১(১৩) তািরখ: ৬ ফা ন ১৪২৬
১৯ ফ যা়ির ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, কেলজ ও শাসন উইং, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র
২) পিরচালক , মা িমক উইং, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র
৩) পিরচালক, আ িলক কাযালয়, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র (সকল)
৪) উপ-পিরচালক, আ িলক কাযালয়, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র (সকল)
৫) জলা িশ া অিফসার (সকল)

১৯-২-২০ ২০

খ কার আিজ র রহমান 
িসিনয়র িসে ম এনািল

১



 মাধ্যমমক পর্ যায়ের মিক্ষা প্রমিষ্ঠায়ের িারীমরক মিক্ষা ও স্বাস্থ্য (Physical Education) এবং চারু 

ও কারুকলা (Fine Arts & Craft) মবষয়ের মিক্ষকয়ের িথ্য প্রপ্ররয়ের মেেমাবলী 

মাধ্যমমক পর্ যায়ের মিক্ষা প্রমিষ্ঠায়ের িারীমরক মিক্ষা ও স্বাস্থ্য (Physical Education) এবং চারু ও কারুকলা 

(Fine Arts & Craft) মবষয়ের মিক্ষকয়ের িথ্য উপয়েলা/থাো মাধ্যমমক মিক্ষা কম যকিযাগেয়ক মেম্নমলমিি 

মেেমাবলী অনুসরে কয়র প্রপ্ররয়ের েন্য অনুয়রাধ করা হয়লা: 

১। মিক্ষকয়ের িথ্য এয়েল ফাইয়ল ইংয়রমেয়ি পূরে করয়বে। এয়েল ফাইয়লর একটি সামর  (Row) -প্রি একেে  

মিক্ষয়কর িথ্য মেয়বে। এভায়ব উপয়েলা/থাোে  র্িেে মিক্ষক আয়েে প্রমাট িিগুয়লা সামর (Row) পূরে কয়র 

এয়েল ফাইলটি প্রস্তুি করয়বে। 

এয়েল ফাইয়লর কলামগুমলর ব্যাখ্যা: 

1. Name in Bangla: Teacher’s name in Bangla  

2. Name in English: Teacher’s name in English  

3. Designation : Teacher’s Designation  

4. Mobile number: Teacher’s Mobile number  

5. E-mail Address: Teacher’s Email Address  

6. Subject: Physical Education/Fine Arts & Crafts  

7. Teacher's Portal ID/Email Address( if have): শিক্ষক বাতায়নের আইশি যশি থানক 

8. Teacher's PDS ID: শিক্ষনকর শিশিএস আইশি যশি থানক 

9. Institution Name 

10. EIIN: EIIN of the institution 

11. Head Teacher's Name: Name of Head teacher of the Institution  

12. Head Teacher's Mobile Number  

13. Upazila/Thana: Upazila/Thana of the institution  

14. District: District of the institution   

15. Division: Division of the institution 

 

২। মিক্ষকয়ের িথ্য পূরেপূব যক এয়েল ফাইলটি মেয়ম্নর মলয়ে প্রয়বি কয়র আপয়লাড করয়ি হয়ব: 

https://forms.gle/bhV1BeDuBuQDzBH9A 

ফয়ম যর সকল িথ্য পূরে কয়র এয়েল ফাইল আপয়লাড করার পর “Submit” বাটয়ে মিক কয়র িথ্য প্রপ্ররে সম্পন্ন 

করুে।  

https://forms.gle/bhV1BeDuBuQDzBH9A
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