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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
িশ�া ম�ণালয় 

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

ঢাকা

 

জ�ির 
অিত �গাপনীয়

�ারক ন�র: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.০৬.০০১.২১.৪৫০ তািরখ: 
২৬ �লাই ২০২১

১১ �াবণ ১৪২৮

িবষয়: ২০২১ সােলর এইচ.এস.িস পরী�াথ�েদর জ� অ�াসাইনেম� �দান।
��: ১. এনিস�িব এর �ারক নং: ৩৭.০৬.০০০০.৪০২.৭১.০০২.২১.২; তািরখ- ২৬ �লাই ২০২১

২. মাউিশ অিধদ�েরর �ারক ন�র ৩৭.০২.০০০০.১০৫.০৬.০০১.২১.৩৯০, ১৩ �ন, ২০২১ এর িব�ি�।
৩. �ারক ন�র: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.০৬.০০১.২১.৯৯১; তািরখ: ২৩�ন ২০২১

উপ� �� িবষয় ও �ে�র পিরে�ি�েত জানােনা যাে� �য, �কািভট ১৯ অিতমারীর কারেণ িশ�া ম�ণালেয়র িনেদ �শনা অ�সাের জাতীয় িশ�া�ম ও
পা���ক �বাড � ক��ক ��িরত ২০২১ সােলর এইচএসিস পরী�াথ�েদর জ� �নিব ��াস�ত পা��িচর আেলােক �ণয়ন�ত অ�াসাইনেম� �থম
ধােপ ০২(�ই) স�ােহর (১ম ও ২য় স�াহ) জ� ২৩� িবষেয়র (পদাথ �িব�ান, রসায়ন, জীবিব�ান, উ�তর গিণত, ইিতহাস, ইসলােমর ইিতহাস ও
সং�িত, �পৗরনীিত ও �শাসন, অথ �নীিত, �ি�িব�া, সমাজিব�ান, সমাজকম �, �েগাল, �বসায় সংগঠন ও �ব�াপনা, িহসাবিব�ান, িফ�া�,
উৎপাদন �ব�াপনা ও িবপণন, আরিব, ইসলাম িশ�া, িশ�র িবকাশ, খা� ও �ি�, �হ �ব�াপনা ও পািরবািরক জীবন, ল� সংগীত, উ�া�
সংগীত) ��রণ করা হেলা।  

এ অ�াসাইনেম� ২০২১ সােলর এইচএসিস-এর সকল পরী�াথ�েদর �দান ও �হেণর ��ে� �কািভড ১৯ জিনত সরকার ক��ক �ঘািষত �া��িবিধ
সং�া� িবিধিনেষধ যথাযথ অ�সরণ�ব �ক �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� অ�েরাধ করা হেলা। 
 
িবষয়� অতীব জ�ুির।

সং�ি�:
১. কাভার ��া।
২. অ�াসাইনেম� �ীড  
৩. অ�াসাইনেম� (�ই স�ােহর জ�)।

২৬-৭-২০২১

পিরচালক, মা�িমক ও উ� িশ�া (সকল অ�ল)

�েফসর �মাঃ শােহ�ল খিবর �চৗ�রী
পিরচালক

�ারক ন�র: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.০৬.০০১.২১.৪৫০/১(১৬) তািরখ: ১১ �াবণ ১৪২৮

২৬ �লাই ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: (�জ��তার �মা�সাের নেহ) 
১) �চয়ার�ান, জাতীয় িশ�া�ম ও পা���ক �বাড �, মিতিঝল, ঢাকা।
২) �চয়ার�ান , মা�িমক ও উ� মা�িমক িশ�া �বাড �, ঢাকা
৩) �চয়ার�ান , মা�িমক ও উ� মা�িমক িশ�া �বাড �, �িম�া
৪) �চয়ার�ান, মা�িমক ও উ� মা�িমক িশ�া �বাড �, যেশার
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৫) �চয়ার�ান, মা�িমক ও উ� মা�িমক িশ�া �বাড �, িদনাজ�র
৬) �চয়ার�ান , মা�িমক ও উ� মা�িমক িশ�া �বাড �, িসেলট
৭) �চয়ার�ান , মা�িমক ও উ� মা�িমক িশ�া �বাড �, রাজশাহী
৮) �চয়ার�ান, মা�িমক ও উ� মা�িমক িশ�া �বাড �, চ��াম
৯) �চয়ার�ান, মা�িমক ও উ�মা�িমক িশ�ােবাড �, বিরশাল
১০) �চয়ার�ান, মা�িমক ও উ�মা�িমক িশ�া �বাড �,ময়মনিসংহ
১১) পিরচালক , মিনটিরং এ� ইভা��েয়শন উইং , মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র
১২) অ�� (সকল), সরকাির কেলজ
১৩) উ��তন িবেশষ�, বাংলােদশ পরী�া উ�য়ন ইউিনট, ঢাকা।
১৪) অ�� (সকল), �বসরকাির কেলজ
১৫) িসিনয়র িসে�ম এনািল�, ই. এম. আই. এস �সল , মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র (প�� মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�েরর
ওেয়ব সাইেট �কােশর অ�েরাধসহ)।
১৬) িপ এ � মহাপিরচালক, মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র, ঢাকা।

২৬-৭-২০২১
�েফসর �মাঃ শােহ�ল খিবর �চৗ�রী 

পিরচালক






















































































