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িবষয:় যেশারযেশার   িশ ািশ া   ব ােডরবােডর   অনলাইনঅনলাইন  Classroom- Classroom-এএ  েত কেত ক  িশ কেকিশ কেক  িতমােসিতমােস   কমপেকমপে
০৫০৫(( াচাচ))   িভিডেয়ািভিডেয়া   াসাস   আপেলাডআপেলাড   করাকরা   সেসে

উপ  িবষেয় এ বােডর আওতাধীন সকল িন  মা িমক িব ালয়, মা িমক িব ালয় ও উ  মা িমক
িব ালয়/কেলজ-এর ধান িশ ক/অ  এবং সংি  সকলেক জানােনা যাে  য, যেশার িশ া বােডর অ েমািদত
৩৩৫৩  ল-কেলেজ ায় ১৪ ল ািধক িশ াথ  অ য়নরত। এ সকল িশ াথ েদর মানিবক েবাধস  ও দ
নাগিরক িহেসেব গেড় লেত পাঠদান ও িশ াসং া  কাযািদ পিরচালনায় ায় ৫২০০০ িশ ক দািয়  পালন কের
চেলেছন। বতমান িশ াবা ব সরকার িশ কেদর ত ি েত দ  কের লেত নানা খী কম িচ বা বায়ন কের
চেলেছ। বি ক মহামাির কািভড-১৯ এর কারেণ সকল িশ া িত ােন সরাসির পাঠদান ব  থাকায় িশ া ম ণালেয়র
িনেদশনার আেলােক যেশার িশ া বাড অনলাইন Classroom নােম এক  িভিডেয়া ােসর ােরজ ২০২০ সােল
তির কের। গত ২৯ ন ২০২০ ি . তািরেখ যেশার িশ া বােডর ওেয়বসাইেট িভিডেয়া াস আপেলাড সং া  এক
জ ির িব ি  কাশ করা হয়। যেশার িশ া বােডর সকল ল-কেলেজ কমরত িশ কেদর পা ◌্ েকর আেলােক
িডিজটাল কনেট /িভিডেয়া াস তির কের যেশার িশ া বােডর অনলাইন Classroom-এ আপেলােডর জ
অ েরাধ করা হয়। যার ফল প ইেতামে  উে খেযা  সং ক িণিশ ক পা েকর আেলােক অ ায় ও
িশখনফলিভি ক িডিজটাল কনেট /িভিডেয়া াস আপেলাড করেছন এবং িশ াথ রা পছ মত কনেট /িভিডেয়া াস
বারবার দখার বা ডাউনেলাড করার েযাগ পাে  িবধায় এই কািভড-১৯ জিনত সংকট কােলও িশ াথ রা িশ াসং া

েয়াজনীয় পাঠ হণ কের পরী ার িত িনেত সেচ  রেয়েছ। িশ াথ েদর পাঠ হেণর  কািভড-১৯ পরবত
কােলও স সািরত করার লে  অিধক সং ক িভিডেয়া াস আপেলাড করা েয়াজন। এ উপলে  েত ক িশ া

িত ানেক িভিডেয়া াস আপেলাড করার জ  িবিভ ভােব তািগদ দয়া হেয়েছ। িক  অত  ঃেখর সােথ জানাি  য,
িক  িক  িশ া িত ান অ াবিধ যেশার িশ া বােডর অনলাইন Classroom-এ  এক ও িভিডেয়া াস আপেলাড
কেরিন এবং িক  িক  িশ া িত ান অ  সং ক িভিডেয়া াস আপেলাড কেরেছ।
এমতাব ায়, েত ক িত ােনর েত ক িশ কেক িতমােস কমপে  ০৫( াচ)  িভিডেয়া াস আপেলাড করার জ
অ েরাধ করা হেলা। যেশার িশ ােবােডর ওেয়বসাইেট িভিডেয়া াস আপেলাড না করেল সংি  িশ া িত ােনর

ী িত নবায়ন, গভিনং বিড/ ােনিজং কিম /এডহক কিম  অ েমাদন, িবষয় ও িবভাগ অ েমাদেনর জ  পরবত
কায ম হণ করা হেব না, েয়াজেন সংি  িত ােনর ী িত িগত করা হেব।
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ড. মা া আমীর হােসন
চয়ার ান

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) মহাপিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র
৩) পিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া লনা অ ল, লনা
৪) সিচব, সং াপন িবভাগ, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, যেশার
৫) পরী া িনয় ক, পরী া িবভাগ, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, যেশার
৬) কেলজ পিরদশক, কেলজ িবভাগ, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, যেশার
৭) িব ালয় পিরদশক, িব ালয় িবভাগ, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, যেশার
৮) জলা িশ া অিফসার, লনা/যেশার/ ি য়া/সাত ীরা/িঝনাইদহ/বােগরহাট/ মেহর র/ য়াডা া/নড়াইল/মা রা
৯) সভাপিত, গভিনং বিড/ ােনিজং কিম /এডহক কিম , এ বােডর আওতাধীন সকল
িন মা িমক/মা িমক/উ মা িমক িব ালয় ও কেলজ
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