
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয,় টা াইল 

আইিস  শাখা 
www.tangail.gov.bd

ন র: ০৫.৪১.৯৩০০.০২৫.০৪.০৪৬.২০.৬৪ তািরখ: 
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২২ অ হাযণ় ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
বািষক কমস াদন ি  ণয়ন, পিরবী ণ ও ায়ন িনেদিশকা ২০২১-২২ এর ১০ িমেক েত ক  সরকাির অিফেস
এিপএ ম গঠন করেত বলা হেয়েছ। বািষক কমস াদন ি  ণয়ন, পিরবী ণ ও ায়েনর িনিম  মি পিরষদ
িবভােগর িনেদিশকা অ যায়ী ২০২১-২০২২ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি  (এিপএ) যথাযথভােব বা বায়েনর লে
িন বিণত কমকতােদর িনেয় টা াইল জলা এিপএ ম গঠন করা হেলা।

িম
ক কমকতার নাম, পদবী কিম েত পদবী ম

০১ অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস ), টা াইল ম িলডার
০২ রিভিনউ ড  কােল র, টা াইল সদ
০৩ সহকারী কিমশনার (সাধারণ শাখা), টা াইল সদ
০৪ সহকারী কিমশনার ( জএম শাখা), টা াইল সদ
০৫ সহকারী কিমশনার (অিভেযাগ ও ত  শাখা), টা াইল সদ
০৬ া ামার, আইিস  অিধদ র, টা াইল সদ

০৭ সহকারী কিমশনার (আইিস ), টা াইল সদ  সিচব ও
ফাকাল পেয়

০২। েমর কমপিরিধ:
ক) খসড়া এিপএ ণয়ন করাও যথাযথ ক পে র অ েমাদন হণ করা;
খ) িত ই মােস একবার এিপএ'র অ গিত পযােলাচনা করা;
গ) এিপএ'র সংেশাধন (যিদ থােক) াব উ তন অিফেসর িনকট রণ;
ঘ) িত মািসেকর অ গিত িতেবদন ত এবং উ তন অিফেস রণ;
ঙ) অধ বািষক অ গিতর মাণক সংর ণ;
চ) বািষক ায়ন িতেবদন ত, মাণেকর যথাথতা যাচাই ও সংর ণ এবং অিফস ধােনর অ েমাদন হণ কের
উ তন অিফেস রণ;
ছ) এিপএএমএস স ওয়ােরর মা েম এিপএ ণয়ন, পিরবী ণ িতেবদন রণ ও ায়ন িতেবদন রণ িনি ত
করা;
জ) আওতাধীন অিফেসর (যিদ থােক) এিপএ ড়া  করা, এিপএ া র অ ােনর আেয়াজন, অধবািষক অ গিতর িবষেয়
ফলাবতক দান ও ড়া  ায়ন করা এবং
ঝ) এিপএ ক ােল ারও িনেদিশকা অ যায়ী সংি  সকল কাজ স াদন।
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৭-১২-২০২১
ড. মা: আতাউল গিন

জলা শাসক
ফান: +০৯২১-৬২৩৯০

ইেমইল:
dctangail@mopa.gov.bd

ন র: ০৫.৪১.৯৩০০.০২৫.০৪.০৪৬.২০.৬৪/১(৫) তািরখ: ২২ অ হাযণ় ১৪২৮
০৭ িডেস র ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) সিচব, সম য় ও সং ার, সম য় ও সং ার, মি পিরষদ িবভাগ 
২) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, ঢাকা
৩) অিতির  জলা শাসক, িশ া ও আইিস , জলা শাসেকর কাযালয,় টা াইল
৪) .............. .............. ................, ................... ................... ......................... সদ , টা াইল জলা এিপএ

ম।
৫) া ামার, আইিস  অিধদ র, জলা কাযালয়, টা াইল।
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