
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, ময়মনিসংহ 

উ য়ন শাখা

...

সভাপিত মা: শিফ র রজা িব াস 
িবভাগীয় কিমশনার

সভার তািরখ ২১/১২/২০২২ ি .
সভার সময় র ১২.৩০ টায়

ান Zoom Cloud Meeting App এর মা েম
উপি িত পিরিশ -“ক”
অনলাইন াটফেম সং  সদ গণেক াগত জািনেয় সভার কাজ আর  করা হয়। িবগত সভায় হীত িস া স েহর
বা বায়ন অ গিত িতেবদন সভায় উপ াপন করা হয়। সভাপিত বেলন, িবভাগীয় পযােয় বািষক কমস াদন ি
(এিপএ) এর যথাযথ বা বায়েন সািবক কায ম সম েয়র লে  মি পিরষদ িবভাগ ক ক গ ত িবভাগীয় কিম র

মািসক সভা অ ি ত হয়। সভাপিত িব ািরত আেলাচনার পর িন প িস া  হীত হয়।

আেলাচআেলাচ   িবষয়িবষয় আেলাচনাআেলাচনা িস ািস া ব া ব ায়নকারীব া ব ায়নকারী  ক পক প

গতগত   সভারসভার   কাযিববরণ ীকাযিববরণ ী
অ েমাদনঅ েমাদন

িবগত ১৩/০৯/২০২২ ি .
তািরেখ অ ি ত সভার
কাযিববরণী সভায়
উপ াপন করা হয়। 

কান সংেশাধন/সংেযাজন
াব না থাকায়

কাযিববরণী
সবস িত েম অ েমাদন
করা হয়।

অিত. িবভাগীয় কিমশনার
(সািবক)

মািসকমািসক  িতেবদনিতেবদন
আপেলাডআপেলাড   ওও  ঊ তনঊ তন

ক পে রক পে র   িনকটিনকট
রণরণ   

২০২২-২৩ অথবছেরর
বািষক কমস াদন ি র
২য় মািসক (অে াবর-
িডেস র) অ গিত

িতেবদন রণ ও
আপেলাড করার িবষেয়
আেলাচনা হয়।

১। ২০২২-২৩ অথবছেরর
বািষক কমস াদন ি র
আগামী ১৫ জা য়াির
২০২৩ তািরেখর মে  ২য়

মািসক (অে াবর-
িডেস র) অ গিত

িতেবদন রণ ও
আপেলাড করেত হেব।

২। িবভাগীয় সকল দ রেক
বািষক কমস াদন ি র

মািসক অ গিত
িতেবদেনর অ িলিপ অ

কাযালেয় রণ করেত
হেব।

িবভাগীয় ধান (সকল) ও
জলা শাসকগণ

১



ইই--নিথনিথ   ওও
ইেনােভশনইেনােভশন

সভায় দা িরক কায ম
ই-নিথেত িন  করার
উপর ােরাপ করা হয়।

িত  দ েরর ইেনােভশন
কায ম পরীিব েণর
িবষেয় আেলাচনা হয়।

১। দা িরক কােজ ই-নিথ
কায ম অ াহত রাখেত
হেব।

২। ২০২২-২৩ অথবছেরর
ই-গভেন  কমপিরক নায়
িনধািরত চক
বা বায়েনর িনিম

েয়াজনীয় পদে প হণ
করেত হেব।

িবভাগীয় ধান (সকল) ও
জলা শাসকগণ

সভারসভার   িস ািস া
ব া ব ায়নবা ব ায়ন   িতেবদনিতেবদন

মি পিরষদ িবভােগর
িনেদশনা অ সাের বািষক
কমস াদন ি েত
সভার িস া  বা বায়েনর

মাণক িহেসেব কান
কাযপ  হণ করা হেব
না। িত  কাযিববরণীেত
গত সভার কত  িস া
বা বািয়ত হেয়েছ তা
উে খ করেত হেব এবং
এিপএ ায়েন সংি

মাণক িহেসেব দািখেলর
িবষেয় আেলাচনা হয়।

মি পিরষদ িবভােগর
িনেদশনা অ সাের বািষক
কমস াদন ি েত
সভার িস া  বা বায়েনর

মাণক িহেসেব কান
কাযপ  হণ করা হেব
না। িত  কাযিববরণীেত
গত সভার কত  িস া
বা বািয়ত হেয়েছ তা
উে খ করেত হেব এবং
এিপএ ায়েন সংি

মাণক সামাির িশেট
 দািখল করেত হেব। 

িবভাগীয় ধান (সকল) ও
জলা শাসকগণ

এিপএএিপএ  মম   সং াসং া ২০২১-২২ অথবছেরর
বািষক কমস াদন ি র
িনেদিশকায় এিপএ ম
গঠেনর িবষয়  উে খ
রেয়েছ এবং কাযপিরিধ
অ যায়ী িনয়িমত সভা
করার িবষেয় আেলাচনা
হয়।

১। মি পিরষদ িবভােগর
িনেদশনা মাতােবক
িনয়িমত সভা আেয়াজন
করেত হেব এবং
সম াস হ িচি ত কের
িন ি  করেত হেব।

২। িবভাগীয় দ র হেত এপ
ি◌এ

েমর কাযিববরণী অ
কাযালেয় রণ করেত
হেব।

িবভাগীয় ধান (সকল) ও
জলা শাসকগণ

২



তে রতে র   ক াট াগিরক াট াগির   ওও
ক াট ালগক াট ালগ   তিরতির //

হ ালনাগাদহ ালনাগাদ

ত  অিধকার আইন,
২০০৯ এর ৫ ধারা
অ সাের যাবতীয় তে র
ক াটাগির ও ক াটালগ
তির/হালনাগাদ ও
কাশেযা  এবং

অ কাশেযা  তে র
তািলকা ওেয়বসাইেট
আপেলােডর িবষেয়
আেলাচনা হয়।

১। মি পিরষদ িবভােগর
িনেদশনা মাতােবক নিথর

িণ উে খ বক ইনেড
তির কের তা সংর ণ
করেত হেব।

২। কাশেযা  এবং
অ কাশেযা  তে র
তািলকা ওেয়বসাইেট
আপেলাড এবং জলা ও
িবভাগীয় পযােয় অধঃ ন
দ েরর িবিভ  সভার
কাযিববরণীেত তা অ
করেত হেব। 

িবভাগীয় ধান (সকল) ও
জলা শাসকগণ

পিরেশেষ সভাপিত সকলেক বািষক কমস াদন ি  যথাযথভােব বা বায়েন একসােথ কাজ করার আ ান জািনেয়
সভার  সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

মা: শিফ র রজা িব াস 
িবভাগীয় কিমশনার

ারক ন র: ০৫.৪৫.০০০০.০১১.০৬.০০২.১৯.৩৯৫ তািরখ: 
২২ িডেস র ২০২২

৭ পৗষ ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়
৩) সিচব, সম য় ও সং ার, সম য় ও সং ার, মি পিরষদ িবভাগ
৪) িডআইিজ, ময়মনিসংহ িবভাগ
৫) অিতির  ধান েকৗশলী, গণ ত অিধদ র, ময়মনিসংহ িবভাগ
৬) িবভাগীয় পিরচালক ( া ), ময়মনিসংহ িবভাগ
৭) অিতির  পিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, ময়মনিসংহ িবভাগ
৮) জলা শাসক, জামাল র/ময়মনিসংহ/ শর র/ ন েকাণা
৯) পিরচালক, িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, ময়মনিসংহ
১০) উপপিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ময়মনিসংহ

 

ফা ক আহেমদ 
িসিনয়র সহকারী কিমশনার

৩


