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ারক ন র: ৩৮.০১.০০০০.০২০.০৫.০৫৯.২১. তািরখ: 
১০ মাচ ২০২২

২৫ ফা ন ১৪২৮

িবষয:় জ াতীয়জ াতীয়   াচারাচার   কৗশলকৗশল  কমপিরক নাকমপিরক না   ২০২১২০২১--২০২২২০২২   এরএর   আওতায়আওতায়  শাসনশাসন   িত ারিত ার   িনিমিনিম
অংশীজেনরঅংশীজেনর  (Stakeholders)  (Stakeholders) অংশ হেণঅংশ হেণ   ২য়২য়  সভারসভার   কাযিববরণ ীকাযিববরণ ী  রণরণ ।।

: াথিমক ও গণিশ া ম ণালয় এর ারক নং-৩৮.০০.০০০০.০০৪.৩১.০০১.২১-১০৫, তািরখ: ০১/০৩/২০২২।

         উপ  িবষেয় ে া  কাযিববরণীর িনেদশনার আেলােক জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক না ২০২১-২০২২
এর আওতায় শাসন িত ার িনিম  অংশীজেনর (Stakeholders) অংশ হেণ ২য় সভার কাযিববরণী মাতােবক

েয়াজনীয় ব হা হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।

সং ি : বণনামেত ০২ ফদ।

১০-৩-২০২২

ধান িশ ক (সকল), িশ  ক াণ াথিমক 
িব ালয়........................

মাঃ আ ল বশার
পিরচালক

ফান: ৫৫০৭৪৮৮৪
ইেমইল: sktmopme@gmail.com

ারক ন র: ৩৮.০১.০০০০.০২০.০৫.০৫৯.২১./১(৯) তািরখ: ২৫ ফা ন ১৪২৮
১০ মাচ ২০২২

অ িলিপ: 
১) চয়ার ান, রা ামা /বা রবান পাবত  জলা পিরষদ ও সভাপিত, িব ালয় পিরচালনা কিম , িশ
ক াণ াথিমক িব ালয়।
২) জলা শাসক (রা ামা  ও বা রবান পাবত  জলা তীত সকল জলা) ও সভাপিত, িব ালয় পিরচালনা
কিম , িশ  ক াণ াথিমক িব ালয়।
৩) িতম ীর একা  সিচব, াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (মাননীয় িতম ী
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৪) সিচেবর একা  সিচব, াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয়

. ১



অবগিতর জ )।
৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সংি  সকল উপেজলা) ও সভাপিত, িব ালয় পিরচালনা কিম , িশ  ক াণ

াথিমক িব ালয়।
৬) জলা াথিমক িশ া অিফসার (সকল জলা) ও সদ  সিচব, িব ালয় পিরচালনা কিম , িশ  ক াণ

াথিমক িব ালয়।
৭) উপেজলা িশ া অিফসার (সংি  সকল উপেজলা) ও সদ  সিচব, িব ালয় পিরচালনা কিম , িশ
ক াণ াথিমক িব ালয়।
৮) কি উটার অপােরটর, িশ  ক াণ া , িমর র-২,ঢাকা-১২১৬ (ওেয়ব সাইেট আপেলােডর অ েরাধসহ)।
৯) অিফস কিপ।

১০-৩-২০২২
মাঃ মাহ র রা ানী 

সহকারী পিরচালক (িশ া ও কািরগির)
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