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এইচআরএম ইউিনট 
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 ঢাকা

 

জ�ির 
 সীিমত

�ারক ন�র: ৩৭.০২.০০০০.১১৬.৩৫.০০২.১৯.১৪৩ তািরখ: 
 

২০ িডেস�র ২০২১

৫ �পৗষ ১৪২৮

িবষয়: বািষ �ক কম �স�াদন �ি� ২০২১-২২ এর ২য় ��মািসক (অে�াবর/২১-িডেস�র/২১) অ�গিত �িতেবদন ��রণ

মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র বাংলােদশ, ঢাকা এবং ৯� আ�িলক পিরচালক-এর কায �ালেয়র মে� �া�িরত ২০২১-২২

অথ �বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র ২য় ��মািসক (অে�াবর/২১-িডেস�র/২১) অ�গিত �িতেবদন  Annual

Performance Agreement Management System (APAMS) এর মা�েম দািখল কের

ডাউনেলাড�ত �িতেবদন� আগামী ১০-০১-২০২২ি�. তািরেখর মে� ই-�মইেল apa.dshe@gmail.com �কানায় ��রেণর

জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা। 

২. ২০২১-২২ অথ �বছের অ� অিধদ�রাধীন এিপএ �ি�র আওতা�� মাঠ পয �ােয়র অ�া� দ�রস�হেক ২য় �াি�েকর �িতেবদন

িবষেয় �থক প� ও িনেদ �শনা জাির করার জ�ও িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা।

৩. APAMS এর মা�েম �িতেবদন দািখল িবষয়� িনে�া�ভােব ��ীকরণ করা হেলা-

ক. APAMS মি�পিরষদ িবভাগ ক�ক িনয়ি�ত হয়। িনধ �ািরত সমেয়র মে� �িতেবদন আপেলাড না করেল িসে�ম� িনজ �থেক

ব� হেয় যােব।

খ. APAMS সফটওয়�ার ��মা� আ�িলক পিরচালেকর দ�েরর জ� �েযাজ� হেব।

গ. �মাণকস�হ APAMS এর মা�েম আপেলাড করার পাশাপািশ ই-�মইেল ��রণ করেত হেব। ই-�মইেল �মাণক ��রেণর ��ে�

�চেকর �িমক নং উে�খ�ব �ক ই-�মইেল ��রণ করেত হেব।

ঘ. বািষ �ক/�ড়া� ��ায়েনর সময় অব�ই স�ণ � অথ �বছেরর সকল �মাণেকর হাড �কিপ ��রণ করেত হেব।

ঙ. সকল ত� �া�রসহ ��ান কের আপেলাড করেত হেব। �াথিমকভােব হাড �কিপ ��রেণর �েয়াজন �নই। তেব সকল �মাণক এবং

তে�র হাড �কিপ এমনভােব ��ত রাখেত হেব �যন তাৎ�িণকভােব সরবরাহ করা স�ব হয়। 

চ. �কান অজ�েনর উপ�� �মাণক ছাড়া কায ��ম� অিজ�ত হয়িন মেম � িবেবিচত হেব এবং এসব কায ��েমর িবপরীেত �কান ন�র দাবী

করা যােব না।

২০-১২-২০২১

পিরচালক(মা�িমক ও উ� িশ�া)-সকল অ�ল

�েফসর ড. �সয়দ �মা. �গালাম ফা�ক

মহাপিরচালক
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�ারক ন�র: ৩৭.০২.০০০০.১১৬.৩৫.০০২.১৯.১৪৩/১(১৪) তািরখ: 
 

৫ �পৗষ ১৪২৮

২০ িডেস�র ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) পিরচালক, �িশ�ণ উইং, মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র

 ২) পিরচালক , মা�িমক উইং, মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র
 

৩) আ�িলক উপপিরচালক-সকল (িব�ালয় ও পিরদশ �ন শাখা)

৪) িসিনয়র িসে�ম এনািল�, ই. এম. আই. এস �সল , মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র (প�� ওেয়বসাইেট �কােশর অ�েরাধসহ)
 

৫) িপএ � মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ�র , মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র
 ৬) িপ এ � পিরচালক, কেলজ ও �শাসন উইং , মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র

৭) অিফস কিপ, এইচআরএম

২০-১২-২০২১

আেশ�ল হক 
 সহকারী পিরচালক-১


