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ারক ন র: ৩৮.০১.০০০০.৪০০.৯৯.০১১.২১.২৪ তািরখ: 
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২৯ ভা  ১৪২৮

িবষয:় কািভডকািভড --১৯১৯  পিরি িতেতপিরি িতেত   জ াতীয়জ াতীয়   িশ া মিশ া ম   ওও  পা কপা ক  ব াডবাড   ক কক ক  ণ ীতণ ীত   াথ িমকাথ িমক  পযােয়রপযােয়র
িশ াথ েদরিশ াথ েদর   েয়াজনীয়েয়াজনীয়   িশখনিশখন   ঘাট িতঘাট িত   িচি তকরণিচি তকরণ   ওও  িনরাময়েযািনরাময়েযা   পাঠপাঠ   পিরক নাপিরক না
(Accelerated Remedial Learning Plan) (Accelerated Remedial Learning Plan) অ সরেণঅ সরেণ   িণিণ   কায মকায ম
পিরচালনাপিরচালনা ।।

: ৩৮.০১.০০০০.৪০০.৯৯.০১১.২১.২৩  ১২ সে র ২০২১

উপ  িবষেয় জানােনা যাে  কািভড-১৯ পিরি িতেত সরকাির াথিমক িব ালেয়র িশ াথ েদর িশখন ঘাটিত রেণ
জাতীয় িশ া ম ও পা ক বাড  “িনরাময়েযা  পাঠ পিরক না” ণয়ন কেরেছ। এেত িবষয় ও িণ িভি ক পাঠ
পিরক না, ায়ন িনেদশনা এবং িশ েকর জ  িনেদশনা সং  রেয়েছ। ফেল িব ালেয়র িণ কায ম পিরচালনার

ে  িশখন ঘাটিত িচি তকরণ ও “িনরাময়েযা  পাঠ পিরক না”  অ সরণ করা একা  জ রী।

২। মাঠ পযােয় সংি  াথিমক িশ া কমকতাগণ িশখন ঘাটিত রেণ এই “িনরাময়েযা  পাঠ পিরক না” বা বায়ন
এবং িণ পাঠদােন এ পাঠ পিরক না েয়াগ করা হে  িকনা তা িনি ত করেবন।

৩।   এমতাব ায়, কািভড-১৯ পিরি িতেত সরকাির াথিমক িব ালেয়র িশ াথ েদর িশখন ঘাটিত রেণ ণীত
“িনরাময়েযা  পাঠ পিরক না” িন পাঠদােন েয়াগ িনি তকরণ এবং তা িনিবড়ভােব মিনটিরং করার জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
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িবতরণ :
১) উপপিরচালক, 
ঢাকা/ লনা/িসেলট/বিরশাল/ময়মনিসংহ/রাজশাহী/রং র/চ াম
২) জলা াথিমক িশ া অিফসার (সকল)
৩) পািরনেটনেড  (সকল), িপ আই পািরনেটনেড  
এর কাযালয়
৪) উপেজলা িশ া অিফসার (সকল), উপেজলা: 

মনীষ চা মা
পিরচালক

১



.........................., জলা: ................।
৫) ই া র (সকল), াথিমক িশ া অিধদ র, 
উপেজলা: ................, জলা: .................।

ারক ন র: ৩৮.০১.০০০০.৪০০.৯৯.০১১.২১.২৪/১(১১) তািরখ: ২৯ ভা  ১৪২৮
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (সকল) [মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ]
২) িতম ীর একা  সিচব, িতম ীর দ র, াথিমক ও গণিশ া ম ণালয় [ িতম ী হাদেয়র সদয় অবগিতর
জ ]
৩) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র , াথিমক ও গণিশ া ম ণালয় [সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ ]
৪) ি গত সহকারী, মহাপিরচালেকর দ র, াথিমক িশ া অিধদ র [মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ ]
৫) ি গত সহকারী, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, াথিমক িশ া অিধদ র [অিতির  মহাপিরচালক
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ]
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