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বািষক কমস াদন ি  (APA) বা বায়ন সং া  জলা কিম  সভার কাযিববরণী

সভাপিত মাঃ হািফ র রহমান চৗ রী 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ২০/১২/২০২০
সভার সময় সকাল ১১.০০টা

ান জলা শাসক, নীলফামারীর সে লন ক ।
উপি িত পিরিশ  ক
উপি ত সকল সদ েক াগত জািনেয় সভার কায ম আর  করা হয়। অতঃপর সরকাির কােজ তা ও জবাবিদিহ ি , ফলাফলধম  কমকাে  উৎসাহ

দান এবং কম িত বা Performance ায়েনর লে  মি পিরষদ িবভাগ ২০১৪-১৫ অথবছর হেত সরকাির অিফসস েহ ‘বািষক কমস াদন ি ’ বা
APA বতন করা হয়। APA ত কােনা সরকাির অিফস এক  িনিদ  অথবছের িবিভ  কায েমর মা েম য সকল ফলাফল অজন করেত চায় সসকল
ফলাফল এবং অজেনর িনেদশকস হ এক  িনধািরত ছেক বণনা করা হয়। APA বতমােন ম ণালয়/িবভাগ  কের উপেজলা পযােয়র সরকাির অিফস পয
িব ত হেয়েছ। এ সকল অিফসস েহ APA ণয়ন, পিরবী ণ ও ায়ন কায ম যথাযথভােব পিরচালনায় সহায়তা দােনর লে  মি পিরষদ িবভাগ িতবছর
‘APA’ িনেদিশকা দান করা হেলও এবছর ম ণালয়/িবভাগ হেত উপেজলা পযায় পয  সকল সরকাির অিফেসর জ  এক  সমি ত িনেদিশকা ত করা হেয়েছ
যা ২০২০-২০২১ অথ বছেরর APA ণয়ন, পিরবী ণ ও ায়নেনর জ  েযাজ  হেব। অতঃপর নীলফামারী জলায় ২০২০-২০২১ অথবছেরর বািষক
কমস াদন ি  (APA) সফলভােব বা বায়েনর লে  েয়াজনীয় মতামত/ পািরশ দােনর জ  সকল সদ েক আেলাচনায় অংশ হেণর অ েরাধ জানান। 
উপি ত সকল সদে র াণব  আেলাচন শেষ নীলফামারী জলায় ২০২০-২০২১ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি  (APA) সফলভােব বা বায়েনর লে
িন প িস া  হীত হয়। 

িমক আেলাচনা িস া বা বায়নকারী
০১ ২০২০-২০২১ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি  (APA) সফলভােব বা বায়েনর 

লে  জলা ও উপেজলার সকল কা ালেয়র দ র ধান অথবা APA সংি  
কমকতা ও কমচািরেক APA বা বায়ন িবষেয় িশ ণ দান করা হেল APA 
বা বায়ন সহজ হেব। 

জলা ও উপেজলার সকল কা ালেয়র APA সংি  
কমকতা ও কমচািরেক APA বা বায়ন িবষেয় িশ ণ 

দােনর িস া  হীত হয়। 

অিতির  
জলা শাসক 

(সািবক), 
নীলফামারী
ও
উপেজলা 
িনবাহী 
অিফসার 
(সকল)

০২ ২০২০-২০২১ অথ বছেরর বািষক কমস াদন ি  (APA) সফলভােব 
বা বায়েনর লে  জলার সকল কাযালেয়র দ র ধানেক িনেয় মি পিরষদ 
িবভােগর APA সংি  শাখার সম েয় এক  Workshop আেয়াজন করার 
িবষেয় আেলাচনা করা হয়। 

মি পিরষদ িবভােগর APA সংি  শাখার সম েয় এক  
Workshop আেয়াজন করা েয়াজনীয় ব া হেণর 
জ  অিতির  জলা শাসক (সািবক) নীলফামারীেক 
অ েরাধ করা হয়। 

অিতির  
জলা শাসক 

(সািবক), 
নীলফামারী

০৩ জলা ও উপেজলা দ র ধানগণ িনয়িমত APA সংি  কমকতা ও কমচািরেদর 
িনেয় বঠক করেল বািষক কমস াদন ি  (APA) বা বায়ন সফল মেম 
উপি ত সকল সদ  মতামত দান কেরন। 

জলা ও উপেজলার দ র ধানগনণ িনয়িমত APA 
সংি  কমকতা ও কমচািরেদর িনেয় বঠক করার 

েয়াজনীয় ব া হেণর জ  েত ক দ র ধানেক 
অ েরাধ করা হয়। 

অিতির  
জলা শাসক 

(সািবক), 
নীলফামারী
ও
উপেজলা 
িনবাহী 
অিফসার 
(সকল)

অতঃপর সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন। 
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মা সাের নয)় : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ
২) ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর কাযালয়
৩) সিচব, জন শাসন ম ণালয়
৪) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রং র
৫) ............................., সংি  সকল , নীলফামারী।
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