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ারক ন র: ৫৩.০০.০০০০.২১২.৩১.০০২.২১-৪৯ তািরখ: 
২৬ ফ যা়ির ২০২১

১৩ ফা ন ১৪২৭

িবষয:় আিথকআিথক  িত ানিত ান   িবভােগরিবভােগর   ২০২০২০২০--২১২১   অথবছেররঅথবছেরর   ব া িষকবািষক  কমস াদনকমস াদন   িি  ( ( এিপএএিপএ) ) মম   এরএর
মাচমাচ--২০২১২০২১   িভি কিভি ক  ৯ম৯ম   মা িসকমািসক  সভাসভা ।।

আগামী ০৯ মাচ ২০২১ তািরখ ম লবার সকাল ১১:০০ ঘ কায় আিথক িত ান িবভােগর িসিনয়র সিচব জনাব মাঃ
আসা ল ইসলাম এর সভাপিতে  ২০২০-২১ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি  (এিপএ) এর ল মা া ও অজন
পিরবী ণ সং া  ৯ম মািসক সভা এ িবভােগর সে লন কে  (ক  নং-৩৩১,  ভবন-৭) অ ি ত হেব। সভার কাযপ
পরবত েত ই- মইেল রণ করা হেব।

উ  সভায় এ িবভােগর বািষক কমস াদন ব াপনার সােথ স ৃ  দ র/সং ার িনবাহী ধানগণ, র েলটির
অথির  স েহর ফাকাল পেয়  কমকতাগণ, এ িবভােগর এিপএ েমর সদ গণ ও সংি  শাখা/অিধশাখা/অ িবভােগর
কমকতাগণেক যথাসমেয় উপি হত থাকার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

আেলাচ িচ:
১। মি পিরষদ িবভােগর ২০২০-২১ অথবছেরর অধ-বািষক ফলাবতক (িফড াক);
২। ২০১৯-২০ অথবছের এিপএ- ত ১ম ান অজনকারী সং ােক স াননা/ েণাদনা দান;
৩। িবিবধ।

সং ি : বণনামেত।

২৬-২-২০২১

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) গভনর, বাংলােদশ াংক, ধান কাযালয় (এিপএ 
ফাকাল পেয়  কমকতােক সদয় িনেদশনা দােনর 
অ েরাধসহ)।
২) চয়ার ান, বাংলােদশ িসিকউির জ অ া  এ েচ  
কিমশন, িসিকউির জ কিমশন ভবন, ই-৬/িস, 
আগার াও, ঢাকা (এিপএ ফাকাল পেয়  কমকতােক 
সদয় িনেদশনা দােনর অ েরাধসহ)।

মাসা াৎ জাহরা খা ন
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৩) চয়ার ান, বীমা উ য়ন ও িনয় ণ ক প , ৩৭ 
িদল শা বা/এ, ঢাকা (এিপএ ফাকাল পেয়  কমকতােক 
সদয় িনেদশনা দােনর অ েরাধসহ)।
৪) এি িকউ ভ ভাইস- চয়ার ান, মাইে াে িডট 
র েলটরী অথির , ৮ শিহদ সাংবািদক সিলনা পারভীন 
সড়ক, লেফ া াজা (৭ম তলা), বড় মগবাজার, ঢাকা 
(এিপএ ফাকাল পেয়  কমকতােক সদয় িনেদশনা 

দােনর অ েরাধসহ)।
৫) অিতির  সিচব (সকল), আিথক িত ান িবভাগ, অথ 
ম ণালয,় বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৬) সিচব (সকল), আিথক িত ান িবভাগ, অথ 
ম ণালয,় বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৭) িসইও এবং ব াপনা পিরচালক, অ ণী াংক 
িলিমেটড, ধান কাযালয়, ঢাকা (সভায় উপি ত থাকার 
অ েরাধসহ)।
৮) ব াপনা পিরচালক, বা িব/িবএইচিবএফিস, ধান 
কাযালয়, ঢাকা (সভায় উপি ত থাকার অ েরাধসহ)।
৯) উপসিচব (সকল), আিথক িত ান িবভাগ, অথ 
ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

ারক ন র: ৫৩.০০.০০০০.২১২.৩১.০০২.২১-৪৯/১(৬) তািরখ: ১৩ ফা ন ১৪২৭
২৬ ফ যা়ির ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপসিচব, িনরাপ া-২ শাখা, জনিনরাপ া িবভাগ (সভায় যাগদােনর িনিম  সিচবালেয়র বাইেরর
কমকতাগণেক গািড়সহ বাংলােদশ সিচবালেয় েবেশর অ মিত দােনর অ েরাধসহ)।
২) উপসিচব, ( হণ, িবতরণ ও সবা শাখা), আিথক িত ান িবভাগ (সভায় আগত ৩৫ জন কমকতার না ার

ব া হেণর অ েরাধসহ)।
৩) িসিনয়র সহকারী সিচব, কমস াদন ব াপনা ( ায়ন) শাখা , মি পিরষদ িবভাগ
৪) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, আিথক িত ান িবভাগ (িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৫) া ামার, আইিস  সল, আিথক িত ান িবভাগ (ওেয়বসাইেটর না শ বাড ও ইেভ  অংেশ দশেনর
অ েরাধসহ)।
৬) অিতির  সিচেবর ি গত কমকতা, আিথক িত ান িবভাগ-অিতির  সিচব (এিপএ ম ধান)
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ।

২৬-২-২০২১
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