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�ারক ন�র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৫.২৩.০০৮.১৯.৪৬৮ তািরখ: 

০৬ িডেস�র ২০২১

২১ অ�হায়ণ ১৪২৮

িবষয়: িবজেয়র �বণ �জয়�ী ও �িজববেষ �র শপথ অ��ােনর িনেদশ �নাবিল।

��: জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর জ�শতবািষ �কী উ� যাপন জাতীয় বা�বায়ন কিম�র �ারক নং-জ:/শ:/উ:/জা:বা:ক:/
িবিবধ-০৯/১১৫২, তািরখ: ০৪ িডেস�র ২০২১।

          উপ� �� িবষয় ও �ে�া� পে� পিরে�ি�েত জানােনা যাে� �য, সব �কােলর সব �ে�� বাঙািল জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর

জ�শতবািষ �কী উ� যাপেন গত ২০২০ সােলর ১৭ই মাচ � হেত �দেশ িবেদেশ বণ �াঢ� আেয়াজেনর মা�েম পািলত হে� �িজববষ �। জািতর িপতার

জ�শতবািষ �কী উ� যাপেনর এ অন� সমেয়র সে� �� হেয়েছ বাংলােদেশর �াধীনতা ও স�ণ �জয়�ী উ� যাপন। ন�ন �জ�সহ সকলেক ব�ব�র

আদ �েশর িশখায় আেলািকত এবং মহান �ি��ে�র �চতনায় উ�ীিবত করার মহতী লে�� �বণ �জয়�ী ও �িজববেষ �র এ মেহ��েণ এক শপথ

অ��ােনর আেয়াজেনর কম ��িচ �হণ করা হেয়েছ। আগামী ১৬ িডেস�র িবেকল ৪:৩০ িমিনেট বাংলােদেশ জাতীয় সংসেদর দি�ণ �াজা হেত

�দশ�াপী উ� শপথ অ��ান� পিরচালনা করেবন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় �ধানম�ী ব�ব�ক�া �শখ হািসনা। 

২। উ� শপথ অ��ান� ��ু ও সফলভােব আেয়াজেনর লে�� �ে�া� �ারেক িনে�া� িস�া�স�হ অ�সরণ করার িনেদ �শনা �দান করা হেয়েছ:

(১) িবভাগীয় কিমশনার িবভাগীয় শহেরর এক� যেথাপ�� উ�ু� �ান িনধ �ারণ কের সমােজর সকল ��িণ �পশার মা�ষেক স�ৃ�

কের উৎসব�খর পিরেবেশ শপথ অ��ান� আেয়াজেনর �ব�া �হণ করেবন।

(২) �জলা ও উপেজলা পয �ায় উপ�� উ�ু� �ােন উৎসব�খর পিরেবেশ সমােজর সব ��েরর মা�েষর উপি�িতেত শপথ অ��ান

আেয়াজেনর িবষেয় সংি�� �জলা �শাসক ও উপেজলা িনব �াহী অিফসার সািব �ক সম�য় করেবন।

(৩) শপথ অ��ান� আেয়াজেনর ��ে� ��েযা�া, জন�িতিনিধ, রাজৈনিতক �ন���, আইন��লা বািহনীর সদ� সকল �পশাজীবী

সকল সামািজক-সাং�িতক ও ধম�য় �িত�ােনর সদ�গণ, �� �েগা�ী,নারী, �ষক, �িমক, ছা�সহ সমােজর সব ��েরর মা�েষর

উপি�িত িনি�তকরেণর �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেত হেব।

(৪) শপথ অ��ান� আেয়াজেনর ��ে� িব�মান COVID-19 পিরি�িত িবেবচনায় সকল অংশ�হণকারীেক মা� পিরধান ও �কািভড

�া��িবিধ �িতপালেনর িবষয়� িনি�ত করেত হেব। 

(৫) িশ�া �িত�ােনর ছা�-ছা�ীগণ তােদর �-� �িত�ােনর ইউিনফম � পিরধান কের অ��ান�েল উপি�ত হেবন।

(৬) শপথ অ��ােন প�ত� িলিখত শপথবাক� সংি�� সকেলর িনকট যথাসমেয় ��রণ করা হেব। 

(৭) অ��ােন অংশ�হণকারী ক��ক পিরেধয় মাে�র িডজাইেনর সফট কিপ জাতীয় বা�বায়ন কিম� হেত সংি�� সকেলর ই-�মইেল

ইেতামে� ��রণ করা হেয়েছ। ��িরত িডজাইেনর আেলােক �ানীয়ভােব মা� �তির কের অ��ােন উপি�ত সকলেক পিরধােনর �ব�া

�হণ করা �যেত পাের।  

৩। বিণ �তাব�ায়, উ� শপথ অ��ােন উৎসব�খর পিরেবেশ  উ� যাপেনর লে��  এ িবভােগর অধীন� সকল দ�র-সং�া এবং সকল িশ�া

�িত�ােনর ছা�-ছা�ীেদর অংশ�হণ িনি�তকরেণ �ানীয় �শাসেনর চািহদা �মাতােবক সহেযািগতা �দানসহ  �েয়াজনীয় িদক িনেদ �শনা �দান

করার জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা।

সং��: বণ �নামেত।



12/13/21, 12:10 PM ডাক (৯) | অিফস ব�ব�াপনা

https://dshe.nothi.gov.bd 2/2

৬-১২-২০২১

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) :

১) �চয়ার�ান, �চয়ার�ান এর দ�র, বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী 

কিমশন
 

২) �চয়ার�ান, বাংলােদশ অ�াে�িডেটশন কাউি�ল (িবএিস), ি�ন 
�ড�া এইমস টাওয়ার(�লেভল-১০), ৫১-৫২,মহাখালী বা/এ, 

ঢাকা-১২১২

৩) �চয়ার�ান , �বসরকাির িশ�ক িনব�ন ও �ত�য়ন ক��প� 

(এন�আরিসএ)
 ৪) মহাপিরচালক, বাংলােদশ িশ�াত� ও পিরসং�ান ��েরা 

(�ানেবইস)

৫) �ব�াপনা পিরচালক, �ধানম�ীর িশ�া সহায়তা �া�
 

৬) মহাপিরচালক (অিতির� দািয়�), আ�জ�ািতক মা�ভাষা 
ইনি��উট

 
৭) �ড�� �সে�টাির �জনােরল, �ড�� �সে�টাির �জনােরল এর 

দ�র, বাংলােদশ ইউেনে�া জাতীয় কিমশন
 

৮) মহাপিরচালক, মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র
 ৯) �ধান �েকৗশলী (��ন দািয়�), িশ�া �েকৗশল অিধদ�র

 
১০) �চয়ার�ান, জাতীয় িশ�া�ম ও পা���ক �বাড �

১১) মহাপিরচালক, জাতীয় িশ�া �ব�াপনা একােডিম
 

১২) �চয়ার�ান , মা�িমক ও উ� মা�িমক িশ�া �বাড �,  (সকল 
�বাড �)

 
১৩) পিরচালক, পিরচালেকর দ�র, পিরদশ �ন ও িনরী�া অিধদ�র

১৪) সদ� সিচব, �বসরকাির িশ�া �িত�ান িশ�ক ও কম �চারী 

অবসর �িবধা �বাড �
 ১৫) সদ� সিচব, �বসরকাির িশ�া �িত�ান িশ�ক কম �চারী 

ক�াণ �া�

�মাহা�দ ইছমত উ�াহ

উপসিচব
�ফান: ৯৫৪৬৫৬৩

ইেমইল: sas_s4@moedu.gov.bd


