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জ�ির 
সীিমত

�ারক ন�র: ৩৭.০২.০০০০.১১৬.৩৫.০০২.১৯.১১০ তািরখ: 
৩১ আগ� ২০২১

১৬ ভা� ১৪২৮

িবষয়: ২০২০-২১ অথ �বছেরর এিপএ ��ায়ন�ব �ক �িতেবদন ��রণ।

উপ� �� িবষেয়র ��ি�েত সদয় অবগিত ও �েয়াজনীয় কায �ােথ � জানােনা যাে� �য, মি�পিরষদ িবভাগ এর িনেদ �শনা অ�যায়ী মাঠ

পয �ােয়র সকল দ�েরর এিপএ ��ায়ন কের উ��তন কায �ালেয় ��রণ করা আব�ক। উ� ��ায়ন কায ��েম িনে�া� িবষয়ািদ

অ�সরণ করার জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা।

১.   সং�� ছক অ�যায়ী ��ায়ন �িতেবদন �ণয়ণ ও ��রণ করেত হেব।
 

২. �জলা িশ�া অিফসারগণ আগামী ০৫/০৯/২০২১ি�. তািরেখর মে� আওতাধীন সকল উপেজলা মা�িমক িশ�া অিফেসর এিপএ-র

��ায়ন �িতেবদন আ�িলক উপপিরচালক (মা�িমক) বরাবর ��রণ করেবন।
 

৩. আ�িলক উপপিরচালকগণ (মা�িমক) আগামী ০৮/০৯/২০২১ি�. তািরেখর মে� আওতাধীন সকল �জলা িশ�া অিফেসর এিপএ-র

��ায়ন �িতেবদন মহাপিরচালক, মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র বরাবর apa.dshe@gmail.com �কানায় ই-

�মইেল �া�িরক ��ানকিপ ��রণ করেবন।
 

৪. আ�িলক পিরচালকগণ আগামী ১০/০৯/২০২১ি�. তািরেখর মে� এিপএ-র আওতাধীন সকল সরকাির কেলেজর এিপএ-র ��ায়ন

�িতেবদন মহাপিরচালক, মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র বরাবর apa.dshe@gmail.com �কানায় ই-�মইেল �া�িরক

��ানকিপ ��রণ করেবন।
 

৫. ন�র �দােনর ��ে� সতক�তা অবল�ন করা বা�নীয়। �কবলমা� ‘উপ�� �মাণক’ থাকেলই ন�র �দান করা যােব। �কান কায ��ম

অিজ�ত হেলও ‘উপ�� �মাণক’ না থাকেল ন�র �দান করা যােব না। আবি�ক অংেশর ‘উপ�� �মাণক’ িবষেয় মি�পিরষদ

িবভােগর ২০২০-২১ অথ �বছেরর িনেদ �শমালা অ�সরণ করেত হেব।
 

৬. ��ায়ন �িতেবদন �যসব �মাণেকর িভি�েত �তির করা হেব �সসব �মাণক সংর�ণ করেত হেব। �িতেবদেনর সােথ �মাণক

��রেণর �েয়াজন �নই।
 

৭. ম�� কলােম �া� ন�েরর িভি�েত ১ম, ২য়, ৩য় �ান অিধকারী িনব �াচন করেত হেব এবং ��ায়ন �িতেবদেনর নীেচ দ�র

�ধােনর সীল ও �া�র থাকেত হেব।

ছক-

�. উপেজলা/ �জলা /কেলেজর নাম
�া� ন�র �মাট �া� ন�র

(১০০)
ম��

�কৗশলগত উে�� (৭৫) আবি�ক �কৗশলগত উে�� (২৫)
      
      
      



৩১-৮-২০২১

িবতরণ :
১) পিরচালক(মা�িমক ও উ� িশ�া)-সকল অ�ল
২) আ�িলক উপপিরচালক-সকল (িব�ালয় ও পিরদশ �ন শাখা)
৩) �জলা িশ�া কম �কত�া- সকল �জলা

�েফসর ড. �সয়দ �মা. �গালাম ফা�ক
মহাপিরচালক

�ারক ন�র: ৩৭.০২.০০০০.১১৬.৩৫.০০২.১৯.১১০/১ তািরখ: ১৬ ভা� ১৪২৮

৩১ আগ� ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক , মা�িমক উইং, মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র
২) অ��, এিপএ �ি�র আওতাধীন সকল সরকাির কেলজ
৩) িসিনয়র িসে�ম এনািল�, ই. এম. আই. এস �সল , মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র
৪) উপেজলা মা�িমক িশ�া অিফসার , সকল
৫) িপএ � মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ�র , মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)
৬) িপ এ � পিরচালক, কেলজ ও �শাসন উইং , মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র (পিরচালক (কেলজ ও �শাসন) মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ�)
৭) অিফস কিপ, এইচআরএম

৩১-৮-২০২১
আেশ�ল হক 

সহকারী পিরচালক-১


