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অিবলে  
সীিমত

ন র: ৩৬.৯৩.৩৩২০.৪১০.৯৯.০০১.২০.৮ তািরখ: 
২৬ আগ  ২০২০

১১ ভা  ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
গত ২৬/০৭/২০২০ তািরেখ িবএসইিস’র সােথ িশ  ম ণালেয়র এবং গত ২৯/০৭/২০২০ তািরেখ িবএসইিস’র সােথ এন এল’র
২০২০-২০২১ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি  া িরত হেয়েছ। ি  অ যায়ী সকল ল মা া শতভাগ অজেনর িনিম  গত
১৭/০৮/২০২০ তািরখ িবএসসইিসেত এিপএ বা বায়ন সং া  সভা অ ি ত হয়, সভার িস া  অ যাযী়ঃ
১. এিপএ (িবএসইিস’র সংি  িবভাগ ও -  িত ােনর) মািসক বা বায়ন অ গিত পরবত  মােসর ০৩ তািরেখর মে  রণ করেত
হেব। 
২. িশ  িত ানস েহ এিপএ িনেদশকা অ যায়ী এিপএ ম গঠন/হালনাগাদ বক আগামী ০৩ (িতন) কাযিদবেসর মে  অবিহত
করেত হেব।
৩. িবএসইিস’র সংি  িবভাগসহ িশ  িত ানস হেক এিপএ ল মা া শতভাগ বা বায়ন করেত হেব।
এিপএ ল মা া শতভাগ বা বায়ন করার জ  িনে  বিণত কমকতাগণ সহেযােগ এিপএ ম গঠন করা হল ;
১) মাঃ সাই ল ইসলাম, শাসন িবভাগীয় ধান- ম িলডার/আহবায়ক
২) মাঃ শাখাওয়াত হােসন, র নােব ন িবভাগীয় ধান -সদ
৩) মাঃ আ ুল কালাম আজাদ, উপ- ধান িহসাব র ন কমকতা - সদ
৪) খান মাঃ ইমরান আল আিজজ, ব াপক (বািণজ )  -সদ  
৫) মাহ দ ইফেতখার খান, মান িনয় ণ িবভাগীয় ধান- সদ
৬) মাঃ রিফ ল ইসলাম, উৎপাদন িবভাগীয় ধান- সদ
৭) স য় মার সন, উ তন ভা ার কমকতা, ভা ার -সদ
৮) মাঃ মিন ামান, সহঃ রসায়নিবদ- ফাকাল পেয় /সদ -সিচব

জনাব খান মাঃ ইমরান আল আিজজ, ব াপক (বািণজ ) িবক  ফাকাল পেয়  কমকতা িহেসেব কাজ করেবন।
উ  েমর সদ গণ এিপএ ল মা া শতভাগ বা বায়ন করার জ  িনজ িবভােগর িনধািরত কাযািদ স াদেন পদে প িনেবন ও
ত  হালনাগাদ করেবন। িত মােসর ০৩ (িতন) তািরেখর মে  ফাকাল পেয়  কমকতা ক পে র মা েম অ গিত িতেবদন
িবএসইিসেত রণ িনি ত করেবন ।

২৬-৮-২০২০
সা, এম, িজয়াউল হক

ব াপনা পিরচালক (ভার া )
১
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অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) মাঃ সাই ল ইসলাম, শাসন িবভাগীয় ধান,এন এল
২) মাঃ শাখাওয়াত হােসন, র নােব ন িবভাগীয় ধান,এন এল
৩) মাহ দ ইফেতখার খান, মান িনয় ণ িবভাগীয় ধান,এন এল
৪) মাঃ রিফ ল ইসলাম,উৎপাদন িবভাগীয় ধান,এন এল
৫) মাঃ মিন ামান, সহঃ রসায়নিবদ,এন এল
৬) স য় মার সন,উ তন ভা ার কমকতা,এন এল

২৬-৮-২০২০
মাঃ সাই ল ইসলাম
উপ-মহা ব াপক
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