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িবষয়: আইিজিসআর� - এ APA �ম �ণগ �ঠন
 
 
আইিজিসআর� হেত বািষ �ক কম �স�াদন 
�কৗশল, অিভেযাগ �িতকার �ব�া, �সবা
বা�বায়েনর সােথ সংি�� কম �কত�ােদর সম�েয়
 

�িমক নং 
০১ পিরচালক, আইিজিসআর� 
০২ �িলয়া খানম, ঊ��তন �ব�ািনক
০৩ সাবরীনা �মা�ফা, ঊ��তন �ব�ািনক
০৪ �মা. সাই�ল ��স, ঊ��তন

িস�েজন� চাট �ার কিম� আইিজিসআর�
০৫ মি�রা সাহা, �ব�ািনক কম �কত�া
০৬ �শাসিনক কম �কত�া ( দািয়��া�

আইিজিসআর�  
০৭ ড. উে� শারিমন আ�ার, ঊ��তন

 
 
এিপএ �েমর কম �পিরিধ িন��প:  
১। খসড়া এিপএ �ণয়ন ও ক��পে�র অ�েমাদন
২। �িত �ই মােস একবার এিপএ অ�গিত পয �ােলাচনা
৩। �িত ��মািসেকর অ�গিত �িতেবদন ��ত
৪। অধ �বািষ �ক অ�গিতর �মাণক সংর�ণ ; 
৫। বািষ �ক ��ায়ন �িতেবদন ��ত, �মাণেকর
অিফেস ��রণ ।  
৬। এিপএ ক�ােল�ার ও িনেদ �িশকা অ�যায়ী 
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                                                                               তািরখ

�ণগ �ঠন । 

 �ি� �ণয়ন, পিরবী�ণ ও ��ায়ন িনেদ �িশকা ২০২১-২২ অ�যায়ী
�সবা �দান �িত�িত, ই-গভ��া� ও উ�াবন এবং ত� অিধকার
সম�েয়  APA �ম িনেদ �শ�েম িন��প অবয়েব �ণগ �ঠন করা হল : 

APA �ম 
 

কম �কত�ার নাম ও পদিব 

�ব�ািনক কম �কত�া, আইিজিসআর� 
�ব�ািনক কম �কত�া এবং সদ�-সিচব, ইেনােভশন �ম, আইিজিসআর�

ঊ��তন �ব�ািনক কম �কত�া এবং সদ�-সিচব, �নিতকতা কিম�
আইিজিসআর� 

কম �কত�া এবং সদ�, ইেনােভশন �ম,  আইিজিসআর� 
দািয়��া�), অিনক ও ত��দানকারী িবক� দািয়��া� কম �কত�া

ঊ��তন �ব�ািনক কম �কত�া, আইিজিসআর� 

অ�েমাদন �হণ ; 
পয �ােলাচনা করা; 

��ত এবং ঊ��তন অিফেস ��রণ ; 
 

�মাণেকর যথাথ �তা যাচাই ও সংর�ণ এবং অিফস �ধােনর অ�েমাদন

 সংি�� সকল কাজ স�াদন । 
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তািরখ: ২৩ �ন ২০২১ 

অ�যায়ী জাতীয় ��াচার 
অিধকার কম �পিরক�নাস�হ 

 

সদ� পদ 
�ম িলডার 
সদ� 

আইিজিসআর� সদ� 
কিম� ও সদ� 

সদ� 

কম �কত�া, সদ� 

�ফাকাল পেয়�  

অ�েমাদন �হণ কের ঊ��তন 

 
চলমান পাতা-২ 
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সদয় কায �ােথ � িবতরণ (�জ��তার িভি�েত নয়
১। পিরচালক, আইিজিসআর�, িবিসএসআইআর
২। িডিভশন-ইন-চাজ� (সকল),আইিজিসআর�
৩। ড. উে� শারিমন আ�ার, ঊ��তন �ব�ািনক
৪। �িলয়া খানম, ঊ��তন �ব�ািনক কম �কত�া
৫। সাবরীনা �মা�ফা, ঊ��তন �ব�ািনক কম �কত�া
৬। �মা. সাই�ল ��স, ঊ��তন �ব�ািনক কম �কত�া
আইিজিসআর�, িবিসএসআইআর, ঢাকা; 
৭। মি�রা সাহা, �ব�ািনক কম �কত�া এবং সদ�
৮। আফেরাজা �বগম, �শাসিনক কম �কত�া 
ঢাকা; 
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নয়) 
িবিসএসআইআর, ঢাকা; 

আইিজিসআর�, িবিসএসআইআর, ঢাকা; 
�ব�ািনক কম �কত�া এবং এিপএ �ফাকাল পেয়�, আইিজিসআর�, িবিসএসআইআর

কম �কত�া, আইিজিসআর�, িবিসএসআইআর, ঢাকা; 
কম �কত�া এবং সদ�-সিচব, ইেনােভশন �ম, আইিজিসআর�, িবিসএসআইআর

কম �কত�া এবং সদ�-সিচব, সদ�-সিচব, �নিতকতা কিম� ও িস�েজন�

সদ�, ইেনােভশন �ম,  আইিজিসআর�, িবিসএসআইআর, ঢাকা; 
 ( দািয়��া�), অিনক ও ত��দানকারী কম �কত�া, আইিজিসআর�
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িবিসএসআইআর, ঢাকা; 

িবিসএসআইআর, ঢাকা; 
িস�েজন� চাট �ার কিম�, 

 
আইিজিসআর�, িবিসএসআইআর, 


