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সভাপিত ড. আহেমদ উ াহ 
 পিরচালক

সভার তািরখ ২৬ জা য়াির ২০২০ ি :
সভার সময় িবকাল ৪.০০ টা

ান ফাউে শেনর সভাক
উপি িত পিরিশ  ক’ ত সি েবিশত হেলা
উপি ত সকলেক াগত জািনেয় এিপএ েমর সভার কাজ  করা হয় । অতঃপর সভায় সংি  িবষেয় আেলাচনার পর
িনে া  িস া  হীত হয়।

:নং আেলাচ  িবষয় িস া   বা বায়ন
০১ িনদশন  সং হ লাককা িশ  মলায় অংশরত কা িশ ীেদর িনকট 

থেক ১৫-২০  এবং বা রবান, খাগড়াছিড়, রা ামা  ও 
রাজশাহী অ েলর  - গা ী স দােয়র কাছ থেক 
এ বছেরর িনধািরত বািক িনদশন  সং েহর িস া  

হীত হয়।

উপপিরচালক
িডসে  অিফসার

রিজে শন অিফসার

০২ জামদািন মলা ও নকিশ াথা 
দশনী আেয়াজন

আগামী ২০-২২ ফ য়াির ২০২০ তািরেখ ফাউে শেন 
িতনিদন াপী জামদািন মলা ও নকিশ াথা দশনী 
আেয়াজেনর িস া  হীত হয়। িনধািরত সমেয়র েব 
সািবক িত স  করেত হেব।

িডসে  অিফসার

০৩ লাককা িশ ীেদর অংশ হেণ 
িদন াপী কমশালা আেয়াজন

কা পে র নকশা, বিচ  ও মান উ য়েনর িবষেয় 
মলায় কমরত লাককা িশ ীেদর িনেয় ফ য়াির ২০২০ 

এর থম স ােহ িদন াপী কমশালা আেয়াজন করেত 
হেব। উি িখত িবষেয় িশ ক িহেসেব লাককা িশ  
অ রাগী ও িবেশষ েদর ম  থেক ইজন সদ েক 
অ  করেত হেব।

িডসে  অিফসার

০৪ কা িশ ী পদক সং া চলিত বছেরর কা িশ ী পদক জ  পি কায় িব াপন 
কােশর ব া হণসহ যাবতীয় আ সাি ক কাজ 

আগামী ১২ ফ য়াির ২০২০ এর মে  স  করেত 
হেব।

িডসে  অিফসার

০৫ কা িশ  জিরপ কায ম

বিরশাল িবভােগর িতন  উপেজলায় জিরপকারীর 
মা েম কা িশ ী জিরপ কায ম  করেত হেব। 
বিরশাল সদর উপেজলা, বাউফল ও প য়াখালীর 
আেরক  উপেজলায় জিরপ কায ম স ে র িবষেয় 
আেলাচনা হয়।

িডসে  অিফসার

১



০৬ সামিয়কী কাশ সং া আস  বশাখী উৎসেবর সময় এক  সামিয়কী কােশর 
িবষেয় েয়াজনীয় কায ম হণ করেত হেব।

উপপিরচালক
িডসে  অিফসার

০৭ গেবষণা ও কাশনা সং া লাককা িশ  িবষেয় গেবষণাধম  পা িলিপ আহবােনর 
িবষেয় পি কায় িব াপন দােনর িস া  হীত হয়।

উপপিরচালক
িডসে  অিফসার

০৮ িকউ আর কাড িত াপন িকউ আর কাড ি  কের ১ স ােহর মে  িনধািরত 
ােন িত াপেনর কাজ সমা  করেত হেব।

িডসে  অিফসার
ত াবধায়ক

০৯  উ য়ন ক  সং া

লাইে ির ও ড েমে শন ভবেনর িনচতলায় মা  
পান কনার ত াপন করেত হেব। এ িবষয়  বািষক 
কমস াদন ি র  উ য়ন ক  (SIP) ত 
অ করেণর িস া  হীত হয়। 

িডসে  অিফসার
ত াবধায়ক

১০ ািনক াপ সংেযাজন

দশনাথ েদর িবধােথ ফাউে শেনর িব মান মাবাইল 
অ াপেস ািনক াপ বা GPS Navigation 
অপশন  করেত হেব। এই সবা  বািষক 
কমস াদন ি র িডিজটাল সবায় অ করেণর 
িস া  হীত হয়।

িডসে  অিফসার
ত াবধায়ক

১১ িশ ণ সং া

আগামী ৪ মাচ ২০২০ তািরেখ ফাউে শেনর চ থ িণর 
কমচারীেদর (িমউিজয়াম অ ােটনেড , মািল, ইপার, 
গাড, অিফস সহায়ক) অংশ হেণ চা রীর িবধানবলী, 
িনয়িমত উপি িত ও িনয়ম লা সং া  িদন াপী 

িশ ণ আেয়াজন করা হেব। এছাড়াও কমচারীেদর 
িবভাগীয় ধােনর মা েম শাখািভি ক িশ েণর ব া 

হণ করেত হেব।

উপপিরচালক
ও

সকল িবভাগীয় ধান

১২ অিডট আপি  িন ি  সং া
অিডট আপি  িন ি  সং া  কােজর ওয়ািকং পপার 
আগামী ৩ িদেনর মে  ত কের িনরী া দ ের রণ 
করেত হেব।

ভার া  ধান অিফস 
সহকারী-কাম-
িহসাবর ক

অত:পর আেলাচনা না থাকায় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।

 

ড. আহেমদ উ াহ 
পিরচালক

ারক ন র: ৪৩.২৮.০০০০.১১১.১৬.০০১.১৯.৩ তািরখ: 
২৬ জা য়াির ২০২০

১২ মাঘ ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) উপপিরচালক, উপপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ লাক ও কা িশ  ফাউে শন
২) িডসে  অিফসার, িডসে  শাখা, বাংলােদশ লাক ও কা িশ  ফাউে শন
৩) রিজে শন অিফসার, গেবষণা শাখা, বাংলােদশ লাক ও কা িশ  ফাউে শন
৪) ধান অিফস সহকারী কাম িহসাবর ক, িহসাব শাখা, বাংলােদশ লাক ও কা িশ  ফাউে শন
৫) ত াবধায়ক, শাসন শাখা, বাংলােদশ লাক ও কা িশ  ফাউে শন

 

ড. আহেমদ উ াহ 
পিরচালক
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