
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয ়

লনা িবভাগ, লনা

বািষক কমস াদন ি  (এিপএ) কিম র সভার কাযিববরণী

সভাপিত মাঃ মাহ র রহমান 
 আ িলক খা  িনয় ক

সভার তািরখ ২২/০৯/২০২০
সভার সময় বলা ৩.০০ টা

ান আ িলক খা  িনয় ক, লনা িবভাগ, লনা কাযালেয়র সভাক
উপি িত সভায় উপি ত সদ েদর নােমর তািলকা- পিরিশ -ক ( জ তার মা সাের নয়):
সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। অতঃপর িতিন আেলাচ চী অ যায়ী আেলাচ  িবষয়স হ
উপ াপন কেরন। িতিন সভােক অবিহত কেরন য, আগামী ২৫ সে র ২০২০ ি . তািরেখর মে  খা  ম ণালেয় ১ম
কায়াটােরর অ গিতর িতেবদন রণ করেত হেব। িতিন আেরা জানান য, এিপএ কায মস হ বা বায়েন এিপএ ক ােল ার

অ সরণ করেত হেব। এিপএ ক ােল ার অ যায়ী এিপএ সংেশাধন সে র/২০২০ মােসর মে  করেত হেব। সভায় সভাপিত
২০২০-২১ অথ বছেরর এিপএ বা বায়েন অিধদ র ও মাঠ-পযােয়র কাযালয়স হেক সেচ  হয়ার জ  অ েরাধ কেরন।  থেকই
এিপএ'র সকল কায ম িবেশষ কের আবি ক কৗশলগত উে স হ বা বায়েন  আেরাপ কেরন। িতিন আেরা জানান য,
ল মা াস হ কায়াটারিভি ক ভাগ কের অজেন সেচ  হয়া েয়াজন যােত কের িত কায়াটােরর ল মা া কান কারেণ অিজত
না হেল সহেজই িচি ত করা যায় এবং পরবত  কায়াটাের সটা অজন করা যায়। এছাড়া এবােরর বােজট য় পিরক না ণয়ন
কের িডেস েরর েবই বা বায়ন করেত হেব। িডেস েরর পর বােজট পাওয়ার স বনা নই। সজ  িতিন পউকা িবভাগ ও
আ িলক খা  িনয কগণেক িনমাণ ও মরামত কায েমর দরপ  এখনই কাশ কের কাযােদশ দযার উে গ নয়ার জ
পরামশ দন। তাছাড়া খা  ম ণালেয় ২৫ সে র ২০২০ ি . তািরেখর মে   ১ম কায়াটােরর অ গিতর িতেবদন রণ করেত
হেব িবধায় ২৪ সে র ২০২০ ি . তািরেখর মে  খা  সকল জলা খা  িনয কগণেক িতেবদন রেণর জ  অ েরাধ কেরন।
িতিন এিপএ িবষেয় িশ ণ আেয়াজেনর ওপর গ ােরাপ কেরন। সভায় িবিভ  িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়। আেলাচনা শেষ
িনে  বিণত িস া স হ হীত হয়ঃ

িমক নং আেলাচ  িবষয় িস া বা বায়নকারী

১। এিপএ ক ােল ার অ সরণএিপএ কায মস হ বা বায়েন এিপএ 
ক ােল ার অ সরণ করেত হেব।

আ িলক খা  িনয় ক, লনা ও 
সকল জলা খা  িনয ক, লনা 

িবভাগ

২।
এিপএ'র সকল 
কায েমর 
ল মা া অজন

এিপএ'র সকল কায েমর ল মা া 
অজেন সকলেক সেচ  থাকেত হেব  
এবং ল মা াস হ কায়াটারিভি ক ভাগ
 কের অজেন সেচ  হেত হেব।

আ িলক খা  িনয় ক, লনা ও 
সকল জলা খা  িনয ক, লনা 

িবভাগ

৩।
১ম কায়াটােরর 
অ গিতর 

িতেবদন রণ

১ম কায়াটােরর অ গিতর িতেবদন
 আগামী ২৪ সে র ২০২০ ি . 
তািরেখর মে  রণ করেত হেব।

আ িলক খা  িনয় ক, লনা ও 
সকল জলা খা  িনয ক, লনা 

িবভাগ

৪। এিপএ সংেশাধন 
াব রণ

এিপএ ক ােল ার অ যায়ীএিপএ 
সংেশাধন াব আগামী ২৪ সে র/২০২০ 
মােসর মে  রণ করেত হেব।

আ িলক খা  িনয় ক, লনা ও 
সকল জলা খা  িনয ক, লনা 

িবভাগ

৫। এিপএ িশ ণ
জলা খা  িনয় েকর কাযালয় 
স েহর এিপএ মেক এিপএ িশ ণ 

দান করেত হেব।

এিপএ কিম  আ িলক খা  িনয় েকর 
কাযালয়, লনা িবভাগ, লনা

১



             আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন। 

 

মাঃ মাহ র রহমান 
আ িলক খা  িনয় ক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.২৩০.৩২.০০৭.২০.৯৪১ তািরখ: 
০৬ নেভ র ২০২০

২১ কািতক ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) জলা খা  িনয় ক, লনা/বােগরহাট/সাত ীরা/যেশার/িঝনাইদহ/মা রা/নড়াইল/ ি য়া/ য়াডা া/ মেহর র

 

মাঃ মাহ র রহমান 
আ িলক খা  িনয় ক

২


