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২ আষাঢ ়১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

২০২১-২২ অথবছর হেত বািষক কমস াদন ি  (এিপএ) বা বায়েনর লে  বাংলােদশ িরজম বােডর এিপএ কিম  িন েপ
হালনাগাদ করা হল:

ম.ম. ককমকতারকতার   নামনাম অ িবভাগঅ িবভাগ //অিধশাখ াঅিধশাখ া //শাখ াশাখ া   ওও  পদবীপদবী দািয়দািয়
১ জনাব আ  তােহর হা দ জােবর পিরচালক (িবপণন, পিরক না ও জনসংেযাগ) এিপএ ম 

িলডার
২ জনাব শা  আব ল আলীম খান পিরচালক ( শাসন ও অথ) সদ
৩ জনাব মাছা: হােজরা খা ন উপপিরচালক ( শাসন ও সম য়) সদ
৪ ডা: আ ল কােশম মাহা দ কবীর      উপপিরচালক (অথ) সদ
৫ জনাব মাহা দ সাই ল হাসান উপপিরচালক (পিরক না গেবষণা) সদ
৬ জনাব ইসরাত জাহান কয়া উপ-পিরচালক (িবপণন ও জনসংেযাগ) সদ
৭ জনাব তাহািরন তৗিহদা সহকারী পিরচালক ( শাসন) ফাকাল 

পেয়

২। কমপিরিধ: 
২.১   এিপএ ম িলডার: 

এিপএ েমর সদ েদর মা েম এিপএ বা বায়েনর িবষয়  িনয়িমত তদারিককরণ;
এিপএ েমর সভায় সভাপিত  করা; 
এিপএ’র অ গিত িবষেয় অিফস ধানেক অবিহত রাখা;

২.২   এিপএ ম:
  অ িবভাগ/অিধশাখা/শাখার এিপএ বা বায়ন কায ম তদারিক করা;
িত ই মােস একবার এিপএ সভায় এিপএ’র বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা করা; 

২.৩   ফাকাল পেয় : 
এিপএ সংি  সকল শাসিনক কাজ স াদন; 
খসড়া এিপএ ণয়ন করা ও যথাযথ ক পে র অ েমাদন হণ করা;
এিপএএমএস স টওয় ােরর পাসওয়াড ও ইউজার আইিড সংর ণ;
ঊ তন ক পে র সে  যাগােযােগর িবষেয় সম য়েকর দািয়  পালন;
এিপএ সংি  ত ািদ ওেয়বসাইেট হালনাগাদ থাকার িবষয়  িনি তকরণ;
এিপএ’র সংেশাধন (যিদ থােক) াব ঊ তন অিফেসর িনকট রণ;

িত মািসেকর অ গিত িতেবদন ত এবং ঊ তন অিফেস রণ;

১



অধবািষক অ গিতর মাণক সংর ণ;
বািষক ায়ন িতেবদন ত, মাণেকর যথাথতা যাচাই ও সংর ণ এবং অিফস ধােনর অ েমাদন হণ
কের ঊ তন অিফেস রণ;
এিপএএমএস স টওয় ােরর মা েম এিপএ ণয়ন, পিরবী ণ িতেবদন রণ ও ায়ন িতেবদন রণ
িনি ত করা; 
এিপএ ক ােল ার ও িনেদিশকা অ যায়ী সংি  সকল কাজ স াদন।

৩।   কান কমকতা বদিল হেয় গেল লািভিষ  কমকতা দািয়  পালন করেবন।
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অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক, বাংলােদশ িরজম বাড
২) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়
৩) উপ-পিরচালক, বাংলােদশ িরজম বাড
৪) বাংলােদশ িরজম বােডর সকল সহকারী পিরচালক
৫) িহসাবর ণ কমকতা, িহসাব র ণ শাখা, বাংলােদশ িরজম বাড
৬) সকল কমচারী, বাংলােদশ িরজম বাড
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