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িবষয়: বািষক কমস াদন ি  বা বায়ন উপলে  ১৫ লাই ২০২০ / ৩১ আষাঢ় ১৪২৭ তািরেখ অ ি ত এিপএ’র ১ম
সভার কাযিববরণী।

সভাপিত জােবদ আহেমদ 
 ধান িনবাহী কমকতা

সভার তািরখ ১৫.০৭.২০২০ ি .
সভার সময় সকাল ১১.০০ ঘ কা

ান ভা য়াল াটফম ম।
উপি িত সভায় উপি ত কমকতাগেণর নােমর তািলকা পিরিশ  ‘ক’ ত সং  করা হল।
২.২.   আেল াচন াআেল াচন া::
২.১       সভাপিত উপি ত সকল কমকতােদর াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। সভাপিতর স িত েম জনাব আ  তােহর

হা দ জােবর, পিরচালক (িবপণন, পিরক না ও জনসংেযাগ) ২০১৯-২০ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি  (এিপএ) এর ৪থ
কায়াটােরর (এি ল- ন, ২০২০) বা বায়ন অ গিত সভায় উপ াপন কেরন। িতিন জানান, কািভড ১৯ মহামারীর কারেণ

বাংলােদশ িরজম বােডর ২০১৯-২০ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি  (এিপএ)’র ল মা া অজন াহত হেয়েছ। এ
স িকত এক  িতেবদন ০১ লাই ২০২০ তািরেখ ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ। সভায় ২০১৯-২০ অথবছেরর বািষক
কমস াদন ি র যথাযথ মাণক শাসন শাখায় রণ করার জ  সকল শাখা কমকতােক িনেদশনা দান করা হয়। উ

মাণকসহ িনধািরত সময় ১০ আগ  ২০২০ তািরেখর মে  স কভােব APAMS সফটওয় াের ২০১৯-২০ অথবছেরর এিপএ'র
৪থ মািসক অজন দািখল করার জ  শাসন শাখােক িনেদশনা দান করা হয়।
২.২       জনাব আ  তােহর হা দ জােবর, পিরচালক (িবপণন, পিরক না ও জনসংেযাগ) সভায় জানান য, মি পিরষদ িবভাগ
 ' বািষক কমস াদন ি  ণয়ন, পিরবী ণ ও ায়ন িনেদিশকা, ২০২০-২১’ সং া  এক  পিরপ  জারী কেরেছ।  স
মাতােবক  বাংলােদশ িরজম বােডর বািষক কমস াদন ি  ২০২০-২১  ণয়ন করা হেয়েছ । সভায় বািষক কমস াদন
ি  ২০২০-২১ এর িত  কায ম িনেয় আেলাচনা করা হয় এবং কমকতােদর মতামেতর ি েত তা সােথ সােথ কি উটাের

সংেশাধন করা হয়। বািষক কমস াদন ি  ২০২০-২১  এর িনধািরত কায ম, কমস াদন চক, কমস াদন চেকর মান,
ল মা ার িবষেয় সকেল একমত পাষণ কেরন।
৩.৩.   িস ািস া ::   আেলাচনা শেষ সবস িত েম িন বিণত িস া স হ হীত হয়-
৩.১       িব িব’’র  ২০২০-২১ অথবছেরর “বািষক কমস াদন ি ” অ েমাদন করা হয় ।
৩.২            ২০২০-২১ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি  (এিপএ)-এর িত  কমস াদন চেকর িবপরীেত বা বায়নকারী
কমকতা িহেসেব দািয়  দান কের এক  অিফস আেদশ জারী করা হেব।
৩.৩          িব িব’’র  পিরচালক ( শাসন ও অথ) জনাব আ  তােহর হা দ জােবর, এর ত াবধােন  ২০১৯-২০২০ অথবছের
বাংলােদশ িরজম বােডর স ািদত কাজ এবং য় িনবাহ স েক অভ রীণ অিডট পিরচালনার জ  এক  অভ রীণ অিডট
কিম  কিম  গঠণ করা হেব।
৩.৪            সকল শাখা কমকতাগণ ২০১৯-২০ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি র যথাযথ মাণক ২৫ লাই ২০২০ তািরেখর
মে  শাসন শাখায় রণ করেবন।
৪. সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন। 
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ারক ন র: ৩০.৩৩.০০০০.১১১.৩৭.০০২.১৮.৭১ তািরখ: 
১৩ আগ  ২০২০

২৯ াবণ ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) বাংলােদশ িরজম বােডর সকল কমকতা/কমচারী (পিরচালক-িহসাবর ক)
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