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াপনাপন
        উপেজলা পযােয় বািষক কমস াদন ি  (এিপএ) এর যথাযথ বা বায়েন সািবক কায েমর সম েয়র লে  িন প ‘এিপএ সং া
উপেজলা কিম ’ গঠন করা হেয়েছ:  

(ক) কিম র গঠন:
১) উপেজলা িনবাহী অিফসার - সভাপিত
২) সহকারী কিমশনার ( িম) - সদ
৩) উপেজলা া  ও পিরবার পিরক না কমকতা - সদ
৪) উপেজলা িষ কমকতা - সদ
৫) উপেজলা েকৗশলী - সদ
৬) উপেজলা িশ া কমকতা - সদ
৭) অিফসার ইনচাজ - সদ
৮) উপেজলা প ী উ য়ন কমকতা - সদ
৯) উপেজলা সমাজেসবা কমকতা - সদ  সিচব
 
(খ) কিম র কাযপিরিধ:
১) উপেজলা পযােয়র িবিভ  সরকাির অিফেসর এিপএ বা বায়েন েয়াজনীয় পরামশ দান;
২) এিপএ বা বায়েন উপেজলা পযােয়র িবিভ  অিফেসর কমকাে  েয়াজেন সম য় সাধন;
৩) উপেজলা পযােয়র অিফসস েহর এিপএ বা বায়েন সম া ও স াবনার িবষেয় জলা কিম েক অবিহতকরণ;
৪) এিপএ িবষেয় মি পিরষদ িবভাগ ক ক দ  িনেদশনার বা বায়ন।

(গ) কিম  িত িতন মােস কমপে  এক বার সভায় িমিলত হেব।
(ঘ) েয়াজেন য কান উপ  সদ েক কিম েত কা-অ  করা যােব।

          ২। জন ােথ এই আেদশ জাির করা হল এবং তা অিবলে  কাযকর হেব।

রা পিতর আেদশ েম,

১৪-৭-২০২০

হা াদ সাই ল ইসলাম
িসিনয়র সহকারী সিচব
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অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হল: 

১



১) ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর কাযালয়
২) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)
৩) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
৪) জলা শাসক (সকল)
৫) মি পিরষদ সিচেবর একা  সিচব, মি পিরষদ িবভাগ (মি পিরষদ সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৬) সিচব, সম য় ও সং ােরর একা  সিচব, মি পিরষদ িবভাগ (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৭) উপপিরচালক, বাংলােদশ সরকাির ণালয় ( াপন  গেজেটর পরবত  সং ায় কােশর অ েরাধসহ)
৮) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)
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