
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, া ণবািড়য়া 

সাধারণ শাখা

বািষক কমস াদন ি  (এিপএ) েমর সভার কাযিববরণী।

সভাপিত মাহা দ ল আিমন 
অিতির  জলা শাসক (সািবক)

সভার তািরখ ১৮ িডেস র ২০২২
সভার সময় বলা ১২.৩০ টা

ান জলা শাসেকর সে লন ক , া ণবািড়য়া
উপি িত পিরশ  “ক” ও “খ”

       সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। সরকাির কােজ তা ও জবাবিদিহতা ি , ফলাফলধম  কমকাে  উৎসাহ দান
এবং কম িত বা Performance ায়েনর লে  মি পিরষদ িবভাগ ২০১৪-২০১৫ অথবছর হেত সরকাির অিফসস েহ বািষক কমস াদন ি  বা
এিপএ বতন কেরন। তারই ধারাবািহকতায় ২০২২-২০২৩ অথবছেরর এি এ ণয়ন কের (APAMS) িসে েম দান কের মানক রণ করেত হয়।
সভাপিত সংি  দ র ও শাখার ভার া  কমকতা, জলা শাসেকর কাযালয়, া ণবািড়য়ােক ক ােল ার মাতােবক এিপএ’র মানক রেণর অ েরাধ
জানান। 

িনে া ভােব আেলাচনা ও িস া  হীত হয়:-
আেলাচনা িস া বা বায়ন

িসিনয়র সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা সভায় বেলন ২০২২-২০২৩
অথবছেরর ১ম মািসক ( লাই- সে র, ২০২২) এিপএ এর ায়ন

িতেবদন (APAMS) িসে েম দান কের সংি  মানক িবভাগীয়
কিমশনার কাযালয়, চ াম বরাবের রণ করা হেয়েছ। ২য় মািসক
(অে াবর-িডেস র, ২০২২) এিপএ এর ায়ন িতেবদন
(APAMS) িসে েম দান কের সংি  মানক িবভাগীয় কিমশনার
কাযালয়, চ াম বরাবের রণ কায ম চলমান। ক ােল ার মাতােবক
বািষক কমস াদন ি র িত অথবছেরর অ গিত িবষয়ক ত ািদ
(APAMS) িসে েম দান কের সংি  মানক িবভাগীয় কিমশনার
কাযালয়, চ াম বরাবের রণ করার িনেদশনা রেয়েছ। তাই সংি
দ র ও শাখােক মানক যথাসমেয় সাধারণ শাখার ই- মইেল হাডকিপ ও

ান কিপ রেণর অ েরাধ জানান। 

১. এিপএ ক ােল ার অ সরণ বক 
িনধািরত সমেয়র মে  এিপএর অ গিতর ত
এ কাযালেয়র সাধারণ শাখার ই- মইেল
হাডকিপ ও ান কিপ রণ করেত হেব।

সংি  দ র ধান (সকল), া ণবািড়য়া;

উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল),
া ণবািড়য়া; ও

সংি  শাখা, জলা শাসেকর
কাযালয়, া ণবািড়য়া।

এিপএ ণয়েনর লে  সরকাির দ েরর ত  বাতায়ন সব সময়
হালনাগাদ রাখার িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়।

২. এিপএ ণয়েনর লে  সরকাির দ েরর ত
বাতায়ন সব সময় হালনাগাদ রাখেত হেব।

দ র ধান (সকল)
ও

উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল),
া ণবািড়য়া।

নজারত ড  কােল র, 
জলা শাসেকর কাযালয়

া ণবািড়য়া

িপিপআর অ যায়ী অথবছেরর েতই বািষক য় পিরক না ণয়ন
কের কায ম পিরচালনা করার িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়।

৩. িপিপআর অ যায়ী অথবছেরর েতই
বািষক য় পিরক না ণয়ন কের কায ম
পিরচালনা করার িবষেয় সভায় িস া  হীত
হয়।

উপেজলা িনবাহী অিফসারগণ িনজ িনজ কাযালেয়র এিপএ ণয়ন কের
ক ােল ার মাতােবক অ গিত িবষয়ক ত ািদ (APAMS) িসে েম

দান করার িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়।

৪. উপেজলা িনবাহী অিফসারগণ িনজ িনজ
কাযালেয়র এিপএ ণয়ন কের ক ােল ার
মাতােবক অ গিত িবষয়ক ত ািদ

(APAMS) িসে েম দান কের এ
কাযালয়েক অবিহত করেবন। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, (সকল)
া ণবািড়য়া

           অতঃপর সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

মাহা দ ল আিমন 
অিতির  জলা শাসক (সািবক)

১৫ পৗষ ১৪২৯১



ারক ন র: ০৫.৪২.১২০০.০০৮.১৬.০০৮.২২.১১৪২ তািরখ: 
৩০ িডেস র ২০২২

১৫ পৗষ ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর কাযালয়
৩) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, চ াম
৪) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, া ণবািড়য়া
৫) উপ পিরচালক (অিতির  দািয় ), ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, া ণবািড়য়া
৬) অিতির  জলা শাসক (রাজ ), রাজ , জলা শাসেকর কাযালয়, া ণবািড়য়া
৭) অিতির  জলা ািজে ট, এিডএম, জলা শাসেকর কাযালয়, া ণবািড়য়া
৮) অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস ), জলা শাসেকর কাযালয়, া ণবািড়য়া
৯) দ র ধান ........................................................, া ণবািড়য়া।
১০) উপেজলা িনবাহী অিফসার, .....................(সকল), া ণবািড়য়া।
১১) ভার া  কমকতা................................. শাখা (সকল), জলা শাসেকর কাযালয়, া ণবািড়য়া।

 

নািহদা আ ার 
িসিনয়র সহকারী কিমশনার

২


