
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভাধ্যমভক ও উচ্চ মক্ষা মফবাগ 

মক্ষা ভন্ত্রণারয় 

ফাাংরাদদ ইউদনদকা জাতীয় কমভন (মফএনমইউ) 

 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদ ৪থ থ ককায়ার্ থায (এমপ্রর ২০২১- জুন ২০২১)াংক্রান্ত প্রমতদফদন    

 

 ফামল থক কভ থম্পাদন চুমি (এমএ) াংক্রান্ত ত্রৈভামক অজথন প্রমতদফদন মনমদ থষ্ট ভদয়য ভদধ্য 

ওদয়ফাইদর্য এমএ াখায অধীদন আদরাড কযা দয়দে। ৩য় ককায়ার্ থায প্রমতদফদন ০৮/০৪/২০২১ 

তামযদখ আদরাড কযা দয়দে। ৪থ থ ককায়ার্ থায প্রমতদফদন মনধ থামযত ভদয় আদরাড কযা দফ।  

 ফামল থক কভ থম্পাদন চুমি ২০২১-২০২২ ওদয়ফাইদর্য এমএ াখায অধীদন চুমিমূ অাংদ 

আদরাড কযা দয়দে। 

 শুদ্ধচায াংক্রান্ত ত্রৈভামক প্রমতদফদন ওদয়ফাইদর্য শুদ্ধাচায াখায অধীদন আদরাড কযা দয়দে। 

৩য় ককায়ার্ থায প্রমতদফদন আদরাড কযা দয়দে। ৪থ থ ককায়ার্ থায প্রমতদফদন মনধ থামযত ভদয় 

আদরাড কযা দফ। এ োড়াও মফএনমইউ শুদ্ধাচায পুযষ্কায ২০২০-২০২১ কঘালণা াংক্রান্ত মযদার্ থ 

ওদয়ফাইদর্য খফয অাংদ ৩১-০৫-২০২১তামযদখ প্রকা কযা দয়দে।   

 মফএনমইউ’য শুদ্ধাচায ককৌর মযকল্পনা ২০২১-২০২২ ওদয়ফাইদর্য শুদ্ধাচায াখায অধীদন ১৭-

০৫-২০২১ মি তামযদখ কভ থমযকল্পনা অাংদ আদরাড কযা দয়দে।   

 মফমবন্ন জাতীয় মদফদয অনুষ্ঠাদনয প্রমতদফদন মনয়মভতবাদফ ‘মফমবন্ন প্রমতদফদন’ অাংদ আদরাড 

কযা দয় থাদক। 

 মফএনমইউ’য দেরন কদক্ষ আদয়ামজত ফাাংরাদদদয করাকাংস্কৃমত ীল থক কমভনায এয েমফ 

ওদয়ফাইদর্য পদর্া গ্যারাময অাংদ আদরাড কযা দয়দে।  

 মফমবন্ন অনুষ্ঠাদনয কপ্র মযমরজ মনয়মভতবাদফ আদরাড কযা য়। কর্মরমবন মভমডয়ায় প্রচামযত 

াংফাদদয মবমডও মরাংক ওদয়ফাইদর্ কয়ায কযা য়।  

 ইউদনদকা ার্ট থমদন কপ্রাগ্রাদভয কচক স্তান্তয অনুষ্ঠাদনয েমফ কপ্র মযমরজ ওদয়ফাইদর্ 

আদরাড কযা দয়দে।  

 Associated School Project Network (ASPnet) ভুি স্কুরমূ মনদয় 

ফঙ্গফন্ধুয জন্মতফল থ উরদক্ষ আদয়ামজত যচনা পুযষ্কায মফতযণী অনুষ্ঠাদনয েমফ এফাং কপ্র মযমরজ 

ওদয়ফাইদর্ প্রকা কযা দয়দে।   

 মফমবন্ন বৃমি ও পুযষ্কাদযয তথ্য মনয়মভতবাদফ ওদয়ফাইদর্ আদরাড কযা দয় থাদক।  

 তথ্য অমধকায াংক্রান্ত কফা ফদে স্বপ্রদণামদত প্রকাদমাগ্য তথ্য মদদফ মফমবন্ন তথ্য প্রকা কযা 

দয়দে।  

 

 ওদয়ফাইদর্য কফা ফে ারনাগাদ কযা দয়দে।   মফএনমইউ এয ওদয়ফাইদর্য একর্ট উদেখদমাগ্য 

কফা ফে দরা এএমদনর্। এই কফা ফদেয অন্তভু থি চাযর্ট াতায মতন নম্বয াতার্ট কামি 

কপ্রাপাইর নাদভ অমবমত।  

 



 

 

মফএনমইউ’য তত্ত্বাফধাদন এএমদনর্ কাম থক্রদভ অাংগ্রণকাযী কম কর মক্ষা প্রমতষ্ঠাদনয মনজস্ব 

ওদয়ফাইর্ যদয়দে তাদদয এই াতায় াংমিষ্ট নাদভয মফযীদত ইন্টাযমরঙ্কড কদয কদওয়া দয়দে। এদতকদয 

এক মিদক ওই প্রমতষ্ঠাদনয ওদয়ফাইদর্ প্রদফ কযা ম্ভফ এফাং একইাদথ কর প্রমতষ্ঠাদনয প্রদয়াজনীয় তথ্য 

একই প্ল্যার্পভ থ কথদক াওয়া ম্ভফ দে। এএমদনর্ভুি মক্ষা প্রমতষ্ঠানমূদয আন্তঃদমাগাদমাদগয কক্ষদৈও 

এর্ট গুরুত্বপূণ থ ভূমভকা ারন কযদে। মক্ষক এফাং মক্ষাথীযা একর্ট প্ল্যার্পভ থ কথদক মনদজদদয ভদধ্য কমাগাদমাগ 

কদয মনদত াযদেন। মফএনমইউ’য ওদয়ফাইর্ ব্যফাযকাযীয াংখ্যাও বৃমদ্ধ াদে।  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


