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ই-নিথ

ন র: ৪৩.২৬.০০০০.০০১.১৬.০০৪.১৮.২৪০ তািরখ: 
০৪ িডেস র ২০১৯

১৯ অ হাযণ় ১৪২৬

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

সং িত িবষয়ক ম ণালেয়র সােথ ২০১৯-২০২০ অথসােল বািষক কমস াদন ি  (Annual Performance
Agreement) স াদন এবং তা বা বায়েনর িনিম  গণ াগার অিধদ েরর ৭ (সাত) সদ  িবিশ  িন প বািষক
কমস াদন ব াপনা ম  সংেশাধন কের নঃগঠন করা হেলাঃ 
 নং পদবী ও কম ল পদমযাদা
১. পিরচালক (লাইে ির উ য়ন ও আইিস ), গণ াগার অিধদ র, শাহবাগ, ঢাকা। ম িলডার 

ও
 আহবায়ক

২. পিরচালক ( শাসন ও িহসাব ), গণ াগার অিধদ র, শাহবাগ, ঢাকা। সদ
৩. ি ি পাল লাইে িরয়ান-কাম-উপপিরচালক, গণ াগার অিধদ র, শাহবাগ, ঢাকা। সদ
৪. ি ি পাল লাইে িরয়ান (উপপিরচালক), িফয়া কামাল জাতীয় গণ াগার, শাহবাগ, ঢাকা। সদ
৫. সহকারী পিরচালক ( শাসন ও িহসাব), গণ াগার অিধদ র, শাহবাগ, ঢাকা। সদ
৬. সহকারী পিরচালক (উ য়ন ও আইিস ), গণ াগার অিধদ র, শাহবাগ, ঢাকা। সদ
৭. লাইে িরয়ান/সহকারী পিরচালক (পিরসং ান), গণ াগার অিধদ র, শাহবাগ, ঢাকা। ফাকাল পেয় ট 

ও 
সদ -সিচব

            গণ াগার অিধদ েরর কি উটার অপােরটর জনাব ঃ সালাহ উি ন হাওলাদার এবং লাইে ির এ ািস া  জনাব
রীপা দব কিম র কােজর েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করেবন।

            গণ াগার অিধদ েরর ২১.০৫.২০১৯ তািরেখর  নং : ৪৩.২৬.০০০০.০০১.১৬.০০৪.১৮.৭/১(১৫) ারক বািতল কের এ
আেদশ জারী করা হেলা এবং পরবত  িনেদশ না দয়া পয  বলবৎ থাকেব।

২২।       ।       কিম রকিম র  কাযপ িরিধকাযপ িরিধ ( (TORTOR))◌ঃ◌ঃ

১. সং িত িবষয়ক ম ণালেয়র সােথ বািষক কমস াদন ি  (APA) স াদেনর িনিম  খসড়া ণয়ন।
২. ম ণালেয়র সােথ ি  স াদেনর েয়াজনীয় পদে প হণ।
৩.স ািদত ি  বা বায়েনর েয়াজনীয় পদে প হণ।
৪. িবিবধ।       
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৪-১২-২০ ১৯

মাঃ আ ল মা ান ইিলয়াস
মহাপিরচালক (অিতির  সিচব)

ফান: ৯৬৭১২৩৪
ফ া : ৫৮৬১১৭৭৫

ইেমইল: dg.dpl.2012@gmail.com

ন র: ৪৩.২৬.০০০০.০০১.১৬.০০৪.১৮.২৪০/১(১৩) তািরখ: ১৯ অ হাযণ় ১৪২৬
০৪ িডেস র ২০১৯

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক (অিতির  সিচব), পিরচালক ( শাসন ও িহসাব), গণ াগার অিধদ র
২) সিচব, আইন শাখা , সং িত িবষয়ক ম ণালয়
৩) পিরচালক, (লাইে ির, উ য়ন ও আই ), গণ াগার অিধদ র
৪) ি ি পাল লাইে িরয়ান-কাম-উপপিরচালক, শাসন ও িহসাব , গণ াগার অিধদ র
৫) ি ি পাল লাইে িরয়ান (উপপিরচালক), িফয়া কামাল জাতীয় গণ াগার, গণ াগার অিধদ র
৬) লাইে িরয়ান / সহকারী পিরচালক, পিরসং ান ও ওেয়ব পাটাল শাখা, গণ াগার অিধদ র
৭) সহকারী পিরচালক, শাসন ও িহসাব এবং র ণােব ণ শাখা, গণ াগার অিধদ র
৮) সহকারী পিরচালক, উ য়ন ও আইিস  শাখা, গণ াগার অিধদ র
৯) কি উটার অপােরটর, গণ াগার অিধদ র
১০) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী, গণ াগার অিধদ র, ঢাকা
১১) লাইে ির সহকারী, গণ াগার অিধদ র
১২) িহসাব শাখা, গণ াগার অিধদ র, ঢাকা
১৩) অিফস কিপ, গণ াগার অিধদ র, ঢাকা

৪-১২-২০ ১৯

ফােতমা খা ন
লাইে িরয়ান / সহকারী পিরচালক
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