
পড়ব বই গড়ব দশ
ব ব রু বাংলােদশ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
সং িৃত িবষয়ক ম ণালয় 

গণ াগার অিধদ র 
শাসন ও িহসাব এবং র ণােব ণ শাখা

...

সভাপিত এ জ এম আ লু ােহল বাকী 
 পিরচালক (যু সিচব)

সভার তািরখ ১৬-০৫-২০২০
সভার সময় সকাল ১০.০০ টা

ান অিফস ক
উপি িত পিরিশ  – ”ক” কমকতা/কমচারীেদর উপি িত
উপি ত সদ বৃ েক াগত জািনেয় সভাপিত সভার কাজ  কেরন।  অতপরঃ বািষক কমস াদন বা বায়ন
িটেমর সদ -সিচব, লাইে িরয়ান/সহকারী পিরচালক (পিরসংখ ান) ক সভার আেলাচ তব  িবষয় উপ াপেনর
জ  আ ান জানান। সভার েত পূববতী সভার ( ২৪-০৩-২০২০ ) কাযিববরণী সিঠক হওয়ায় সংেশাধনী
ছাড়াই দৃঢ়ীকরণ করা হয় ।

পূববতী মােসর িস া  অ যায়ী অগগিত এবং আেলাচ সিূচ অ যায়ী উপ ািপত িবষয়াবলীর উপর সভায় িন প
আেলাচনা ও িস া সমহূ গৃহীত হয় :

  নংনং কাযসমহূকাযসমহূ বা বায়নবা বায়ন  স িকতস িকত  তথতথ িস ািস া বা বায়েনবা বায়েন
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০১. গণ াগার অিধদ েরর 
আগামী  ২০২০২০২০--২০২১২০২১
অথবছেরর এিপএ ( বািষক 
কমস াদন চুি র) খসড়া 

ণয়ন করা ।

মি পিরষদ িবভােগর 
িনেদশনা মাতােবক 
এবং সং িৃত িবষয়ক 
ম ণালেয়র মইেল া  
িনেদশানা অ যায়ী 
 গণ াগার অিধদ েরর 
আগামী অথবছেরর 
(২০২০-২০২১) এিপএ 

ত করেণর লে  
িনধািরত কাঠােমার 
িবিভ   িবষয় িনেয় 
সভায় আহবায়ক মেহাদয় 
জানেত চান । সদ -
সিচব জানান, বতমােন 
কেরানজিনত কারেণ 
১৮-০৩-২০২০ হেত 
সকল াগােরর পাঠক  
ব  থাকায় পাঠক 
উপি িতসহ 
ই টারেনটব বহারীর 
সংখ া , িবিভ  অ ান, 
ওয়াকশপ/ সিমনার ও 
অ া  কায ম কম 
হওয়ায় ২০১৯-২০২০ 
অথবছের অজন (৩য় 
কায়াটার )  অেনক কম 

হেয়েছ এবং এি ল- জুন 
পয  ( ৪থ কায়াটার ) 
িরেপাট শূ  হেত পাের । 
পরবতীেত  সভায় 
সভাপিত মেহাদয় জানান 
য,  অজন যা হেয়েছ তা 

িদেয় ২০২০-২০২১ 
অথবছেরর এিপএ ত 
করেত হেব । সভায় 
সকেল এ িবষয় একমত 
পাষন কেরন ।

২০১৯-২০২০ অথবছের অজন 
৩য় কায়াটার পয  অজন   যা 
হেয়েছ তা িদেয় ২০২০-২০২১ 
অথবছেরর এিপএ ত করেত 
হেব

লাইে িরয়ান/ 
সহকারী 
পিরচালক
ফাকাল 

পেয় ট 
কমকতা 
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০২.  মাঠ পযােয়র া  
আগামী 
২০২০-২০২১ অথবছেরর 
এিপএ ( বািষক 
কমস াদন চিু সমহূ) 
 যাচাইবাচাই করা 

মাঠ পযােয়র া  আগামী 
২০২০-২০২১ অথবছেরর 
এিপএ ( বািষক 
কমস াদন চিু সমহূ) 
সমেূহর মেধ  যােদর 
পাওয়া যায়িন তােদরেক 
ফােন তািগদ িদেয় 

 সরবরাহ করার জ  
আেলাচনা হয় এবং জুন 
মােসর ২০ তািরেখর 
মেধ  মহাপিরচালক 
মেহাদেয়র সােথ মাঠ 
পযােয়র াগােরর সােথ 
চিু  স  করেত হেব 
সভায় িব ািরত 
আেলাচনা হয় । 

মহাপিরচালক মেহাদেয়র 
সােথ ২০২০-২০২১ অথবছেরর 
এিপএ ( বািষক কমস াদন 
চিু সমহূ) মাঠ পযােয়র 

াগােরর সােথ চিু  
২০-৬-২০২০ এর মেধ  স  
করা ।

লাইে িরয়ান/ 
সহকারী 
পিরচালক
ফাকাল 

পেয় ট 
কমকতা 

৩।         আর কান আেলাচনা না থাকায় উপি ত সকলেক ধ বাদ াপন কের সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।

 

এ জ এম আ লু ােহল বাকী 
পিরচালক (যু সিচব)

ারক ন র: ৪৩.২৬.০০০০.০০১.১৬.০০৪.১৮.৮২ তািরখ: 
১৬ ম ২০২০

২ জ  ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) পিরচালক (অিতির  সিচব), পিরচালক ( শাসন ও িহসাব), গণ াগার অিধদ র
২) পিরচালক, গণ াগার অিধদ র
৩) ি ি পাল লাইে িরয়ান (উপপিরচালক), িফয়া কামাল জাতীয় গণ াগার, গণ াগার অিধদ র
৪) লাইে িরয়ান / সহকারী পিরচালক, পিরসংখ ান ও ওেয়ব পাটাল শাখা, গণ াগার অিধদ র
৫) সহকারী পিরচালক, শাসন ও িহসাব এবং র ণােব ণ শাখা, গণ াগার অিধদ র
৬) সহকারী পিরচালক, উ য়ন ও আইিসিট শাখা, গণ াগার অিধদ র
৭) কি উটার অপােরটর, গণ াগার অিধদ র
৮) জিুনয়র লাইে িরয়ান, মহাপিরচালেকর দ র, গণ াগার অিধদ র
৯) লাইে ির সহকারী, গণ াগার অিধদ র
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ফােতমা খাতুন 
লাইে িরয়ান / সহকারী পিরচালক
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