গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
মি পিরষদ িবভাগ
কমস াদন ব াপনা (নীিত ও সম য়) শাখা
www.cabinet.gov.bd
ন র: ০৪.০০.০০০০.৮২৫.০৬.০০১.১৮.৩৭

তািরখ:

৩০ আষাঢ় ১৪২৭
১৪ লাই ২০২০

াপ ন

িবভাগীয় পয ােয় বািষক কমস াদন ি (এিপএ) এর যথাযথ বা বায়েন সািবক কায েমর সম েয়র লে
িন প ‘এিপএ সং া িবভাগীয় কিম ’ গঠন করা হেয়েছ:
(ক) কিম র গঠন:
১) িবভাগীয় কিমশনার - সভাপিত
২) উপ-মহা িলশ পিরদশক - সদ
৩) অিতির ধান েকৗশলী, গণ ত অিধদ র - সদ
৪) িবভাগীয় পিরচালক ( া ) - সদ
৫) জলা শাসক (িবভাগীয় জলা) - সদ
৬) অিতির পিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র - সদ
৭) পিরচালক, িবভাগীয় সমাজেসবা কায ালয় - সদ
৮) উপপিরচালক, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র - সদ
৯) অিতির িবভাগীয় কিমশনার (সািবক) - সদ সিচব
(খ) কিম র কায পিরিধ:
১) িবভাগীয় পয ােয়র িবিভ সরকাির অিফেসর এিপএ বা বায়েন েয়াজনীয় পরামশ দান;
২) এিপএ বা বায়েন িবভাগীয় পয ােয়র িবিভ অিফেসর কমকাে েয়াজেন সম য় সাধন;
৩) মাঠ পয ােয়র অিফসস েহর এিপএ বা বায়েন সম া ও স াবনার িবষেয় মি পিরষদ িবভাগ- ক অবিহতকরণ;
৪) জলা পয ােয়র এিপএ কিম র কায েমর তদারিককরণ;
৫) এিপএ িবষেয় মি পিরষদ িবভাগ ক ক দ িনেদশনার বা বায়ন।
(গ) কিম িত িতন মােস কমপে এক বার সভায় িমিলত হেব।
(ঘ) েয়াজেন য কান উপ সদ েক কিম েত কা-অ করা যােব।
২। জন ােথ এই আেদশ জাির করা হল এবং তা অিবলে কায কর হেব।
রা পিতর আেদশ েম,

১

১৪-৭-২০২০
হা াদ সাই ল ইসলাম
িসিনয়র সহকারী সিচব
ফান: ৪১০৫০১১১
ফ া : ৯৫১৩৩০২

ইেমইল:
pmpc_sec@cabinet.gov.bd
ন র: ০৪.০০.০০০০.৮২৫.০৬.০০১.১৮.৩৭/১(১২৮)

তািরখ:

৩০ আষাঢ় ১৪২৭
১৪ লাই ২০২০

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ
রণ করা হল:
১) ধানম ীর
সিচব, ধানম ীর কাযালয়
২) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)
৩) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
৪) জলা শাসক (সকল)
৫) মি পিরষদ সিচেবর একা সিচব, মি পিরষদ িবভাগ (মি পিরষদ সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৬) সিচব, সম য় ও সং ােরর একা সিচব, মি পিরষদ িবভাগ (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৭) উপপিরচালক, বাংলােদশ সরকাির ণালয় ( াপন গেজেটর পরবত সং ায় কােশর অ েরাধসহ)
৮) িসে ম এনািল , মি পিরষদ িবভাগ ( াপন মি পিরষদ িবভােগর ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয়
ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
শাসন-২ শাখা
www.emrd.gov.bd
১ ভা ১৪২৭
তািরখ:
১৬ আগ ২০২০

ারক ন র: ২৮.০০.০০০০.০২১.৪৫.০০১.২০.১৯২

অবগিত/ েয়াজনীয় ব া হেণর জ

রণ করা হেলা।

১৬-৮-২০২০
মাছা াৎ ফারহানা রহমান
উপসিচব
ইেমইল: ict@emrd.gov.bd

ারক ন র: ২৮.০০.০০০০.০২১.৪৫.০০১.২০.১৯২/১(২৬)
২

১ ভা ১৪২৭

১ ভা ১৪২৭
তািরখ:
১৬ আগ ২০২০
সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) চয়ার ান (সরকােরর সিচব), বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন
২) চয়ার ান, বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)
৩) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পে ািলয়াম ই
উট
৪) মহাপিরচালক, খিনজ স দ উ য়ন েরা (িবএমিড)
৫) মহাপিরচালক , হাইে াকাব ন ইউিনট
৬) মহাপিরচালক (অিতির দািয় ), বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র
৭) িবে ারক পিরদশক, ঢাকা ২, ধান িবে ারক পিরদশক, বাংলােদশ এর কাযালয়, িবে ারক পিরদ র
৮) ব াপনা পিরচালক (সকল)
৯) িসিনয়র সিচেবর একা সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
১০) া ামার, আইিস শাখা, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ

১৬-৮-২০২০
মাছা াৎ ফারহানা রহমান
উপসিচব

৩

