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ন র: ৩৬.০২.০০০০.০২১.০৬.০০৪.২১.১৬২ তািরখ: 
০২ িডেস র ২০২১

১৭ অ হাযণ় ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
 িবিসেকর বািষক কমস াদন ি  (এিপএ) ম িন েপ নগঠন করা হেলা: 

..   নামনাম ,  ,  পদিবপদিব   ওও  িবভাগিবভাগ েমেম   
অব ানঅব ান

১. জনাব কাজী মাহ র রিশদ, পিরচালক (দ তা ও ি ), িবিসক, ঢাকা; ম িলডার
২. জনাব অিখল র ন তরফদার, মহা ব াপক, িবপণন িবভাগ, িবিসক, ঢাকা; সদ
৩. জনাব মাহা দ রােশ র রহমান, উপমহা ব াপক, পিরক না ও কায ম িবভাগ, িবিসক, 

ঢাকা;
সদ

৪. জনাব মাঃ দেলায়ার হােসন, ধান, আইিস  সল, িবিসক, ঢাকা; সদ
৫. জনাব লায়লা জ িমন, উপমহা ব াপক, এমআইএস িবভাগ, িবিসক, ঢাকা; সদ
৬. জনাব মাঃ মেহদী হাসান, উপ ব াপক, িশ নগরী ও সম য় শাখা, িবিসক, ঢাকা; সদ
৭. জনাব মাঃ িসফাত উ াহ, সহকারী িনয় ক, বােজট শাখা, িবিসক, ঢাকা; সদ
৮. জনাব এস, এম এনােয়ত উ া  , ি  কমকতা, িবিসক, ঢাকা; সদ
৯. জনাব আ  সাঈদ মাঃ হািসব, মিনটিরং কমকতা, এমআইএস িবভাগ, িবিসক, ঢাকা; সদ
১০. জনাব মাঃ আ ল বািরক, জনসংেযাগ কমকতা, জনসংেযাগ শাখা, িবিসক, ঢাকা; সদ
১১. জনাব মাঃ রািক ল হাসান, স সারণ কমকতা, লা শাখা, িবিসক, ঢাকা; সদ
১২. জনাব মাহাঃ আিরফ উি ন, উপ ব াপক, এমআইএস িবভাগ, িবিসক, ঢাকা। ফাকাল 

পেয়

কাযপিরিধকাযপিরিধ  : :
১. িবিসেকর খসড়া এিপএ ণয়ন করা ও যথাযথ ক পে র অ েমাদন হণ করা;
২. িত ই মােস একবার এিপএ’র অ গিত পযােলাচনা করা; 
৩. িত মািসেকর অ গিত িতেবদন ত এবং িশ  ম ণালেয় রণ;
৪. অধবািষক অ গিতর মাণক সংর ণ, বািষক ায়ন িতেবদন ত, মাণেকর যথাথতা যাচাই ও সংর ণ এবং
অিফস ধােনর অ েমাদন হণ কের িশ  ম ণালেয় রণ;
৫. এিপএএমএস স টওয় ােরর মা েম এিপএ ণয়ন, পিরবী ণ িতেবদন রণ ও ায়ন িতেবদন রণ;  
৬. আওতাধীন অিফেসর এিপএ ড়া  করা, এিপএ া র অ ােনর আেয়াজন, অধবািষক অ গিতর িবষেয় ফলাবতক

দান এবং ড়া  ায়ন করা; এবং

১



৭. এিপএ ক ােল ার ও িনেদিশকা অ যায়ী সংি  সকল কাজ স াদন।

২-১২-২০২১
মাঃ মিফ ল ইসলাম

সিচব
ফান: ৯৫৫৩৪৯০

ইেমইল:
secretary@bscic.gov.bd

িি   আকষণঃআকষণঃ  চয়ার ান-এর একা  সিচব, িবিসক, ঢাকা ( চয়ার ান মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )

ন র: ৩৬.০২.০০০০.০২১.০৬.০০৪.২১.১৬২/১(১১) তািরখ: ১৭ অ হাযণ় ১৪২৮
০২ িডেস র ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক ( ি ), পিরচালক (দ তা ও ি )-এর দ র, িবিসক, ঢাকা
২) মহা ব াপক (িবপনণ), িবপণন িবভাগ, িবিসক, ঢাকা
৩) উপমহা ব াপক (পিরক না), পিরক না ও কায ম িবভাগ, িবিসক, ঢাকা
৪) উপ-মহা ব াপক ( ধান, আইিস  সল), িবিসক, ঢাকা
৫) জনাব মাঃ মেহদী হাসান, উপ ব াপক, িবিসক, ঢাকা
৬) সহকারী িনয় ক (বােজট) (অিতির  দািয় ), বােজট শাখা, িবিসক, ঢাকা
৭) স সারণ কমকতা, ি  িবভাগ, িবিসক, ঢাকা
৮) মিনটিরং কমকতা-১, এমআইএস িবভাগ, িবিসক, ঢাকা
৯) জনসংেযাগ কমকতা, জনসংেযাগ শাখা, িবিসক, ঢাকা
১০) স সারণ কমকতা, ংখলা শাখা, িবিসক, ঢাকা
১১) উপ- ব াপক, এমআইএস িবভাগ, িবিসক, ঢাকা

২-১২-২০২১
লায়লা জ িমন

উপমহা ব াপক (এমআইএস) (অিতির
দািয় )

২


