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২২ চ  ১৪২৮

িবষয:় ধ ানম ীরধানম ীর   িশ ািশ া   সহ ায়তাসহ ায়তা   া ে রাে র   অিভেযাগঅিভেযাগ   িতকারিতকার   ব াব া   সং াসং া   কমপিরক নাকমপিরক না   ২০২১২০২১--২২২২
এরএর   কায মকায ম   ১.১১.১   অ যায়ীঅ যায়ী  অিভেযাগঅিভেযাগ   িন িিন ি   কমকতাকমকতা  ( (অিনকঅিনক) ) ওও  আিপলআিপল  কমকতারকমকতার   তত   াে রাে র
ওেয়বসাইেটওেয়বসাইেট   ৩য়৩য়  মা িসেকমািসেক  হ ালনাগাদকরণহ ালনাগাদকরণ   সং াসং া   িতেবদনিতেবদন   রণরণ ।।

: াে র অিভেযাগ িতকার ব া সং া  কমপিরক না ২০২১-২২ এর কায ম ১.১ অ যায়ী।

ধানম ীর িশ া সহায়তা াে র ওেয়বসাইট-এ (www.pmeat.gov.bd)  অিভেযাগ  িতকার ব াপনা
নােম এক  সবাব  আেছ। উ  সবাবে  অিনক ও আিপল কমকতা  নােম এক  পাতা রেয়েছ।  উ  পাতায় ৩য়

মািসেক হালনাগাদ ত অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক) ও আিপল কমকতার ত  (কমকতার নাম, পদিব,
ফান, মাবাইল, ই- মইল, ওেয়বসাইেটর কানা, দা িরক কানা ইত ািদ) পাওয়া যােব।

২। বিণত অব ায়, ধানম ীর িশ া সহায়তা াে র অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক) ও আিপল কমকতার
ত ািদ ওেয়বসাইেটর িলংকসহ ৩য় মািসেক হালনাগাদ বক িতেবদন  মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ
এতদসে  রণ করা হেলা।

৫-৪-২০২২

সিচব
মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ

নাসরীন আফেরাজ
ব াপনা পিরচালক

ফান: ০২-৮১৯২২০০
ইেমইল: md@pmeat.gov.bd

িি   আকষণঃআকষণঃ  উপসিচব (অিতির  দািয় ), বািষক কমস াদন, সবা উ য়ন ও উ াবন শাখা, মা িমক ও উ  িশ া
িবভাগ
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