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বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন ক��প� 
১৪১-১৪৩ মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

www.biwta.gov.bd 
�বেদিশক সাহা�, সম�য় এবং �শাসন শাখা

 

 

ন�র: ১৮.১১.০০০০.১৮৬.১৪.০৭৫.২০.৩৪ তািরখ: 
০৫ নেভ�র ২০২১

২০ কািত�ক ১৪২৮

অিফস আেদশ নং ১৯৭৯/২০২১
ম�ণালেয়র এিপএ �ফাকাল পেয়� কম �কত�ার �পািরশ/পরামশ �মেত িবআইডি�উ�এ’র এিপএ টীম িন��পভােব �নগ �ঠন ও হালনাগাদ করা হেলাঃ

    
�িমক নং নাম ও পদবী �মাবাইল ন�র ও ই-�মইল APA

সদ�েদর ধরন
(ক) ড. এেকএম মিতউর রহমান

��-সিচব ও সদ� (�েকৗশল)
িবআইডি�উ�এ, ঢাকা।

০১৯৬৮৩৯০০০২
matiur1968@yahoo.com

টীম িলডার

(খ) জনাব জােভদ আেনায়ার
        পিরচালক 
পিরক�না িবভাগ,  িবআইডি�উ�এ, ঢাকা।

০১৭১৩০৩৪৬৩৮
zaved65@gmail.com

সদ�

 (গ) 
 জনাব �মাঃ �লতা�ল আেরিফন
 িসে�ম এনািল�
 আইিস� িবভাগ,িবআইডি�উ�এ, ঢাকা

০১৭১১৯০৭৯৭৩
arifape.1998@gmail.com    সদ�

(ঘ) জনাব �মাঃ আ�র রা�াক
উপ-পিরচালক (মানব স�দ)
�শাসন ও মানব স�দ িবভাগ
িবআইডি�উ�এ, ঢাকা

 ০১৭১৫৩৬০৪৬০
 abdurrazzaque26@yahoo.com

সদ�

(ঙ) জনাব �মাহা�দ িমজা�র রহমান
জনসংেযাগ কম �কত�া 
�শাসন ও মানব স�দ িবভাগ
িবআইডি�উ�এ, ঢাকা

০১৯২৪০৯০০৯৭
biwtamizan@gmail.com

সদ�

(চ) জনাব �মাঃ �মাতাহার �হােসন
উপ-পিরচালক
পিরক�না িবভাগ, িবআইডি�উ�এ, ঢাকা।

০১৮২৪৩৯৫৮৪৪,
motaher1stat@gmail.com
 

�ফাকাল
পেয়�

কম �কত�া
(ছ) জনাব সালমা আফেরাজ

 উপ-পিরচালক (সম�য়)
�শাসন ও মানব স�দ িবভাগ
িবআইডি�উ�এ, ঢাকা

০১৭২৩০৯৪৭৪
salmaafroz1977@gmail.com

সদ�

(জ) জনাব �মাঃ শিহ�ল ইসলাম
সহকারী পিরচালক (বােজট ও তহিবল)
অথ � িবভাগ, িবআইডি�উ�এ, ঢাকা।

০১৭১২০১৩৮৩৬
shahidulislambiwta@gmail.com

সদ�

            
২। কিম�র কায �পিরিধ (ToR):
(ক)  খসড়া APA �ণয়ন করা ও যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন �হণ করা;
(খ)   �িত �ই মােস একবার এিপএ’র অ�গািত পয �ােলাচনা করা;
(গ)   এিপএ’র সংেশাধন (যিদ থােক) ��াব ঊ��তন অিফেসর িনকট ��রণ;
(ঘ)   �িত ��মািসেকর অ�গিত �িতেবদন ��ত এবং ঊ��তন অিফেস ��রণ;
(ঙ)   অধ �বািষ �ক অ�গিতর �মাণক সংর�ণ;
(চ)   বািষ �ক ��ায়ন �িতেবদন ��ত, �মাণেকর যথাথ �তা যাচাই ও সংর�ণ এবং অিফস �ধােনর অ�েমাদন �হণ কের              ঊ��তন অিফেস ��রণ;
(ছ)   APAMS সফটওয়�ােরর মা�েম APA �ণয়ন, পিরবী�ণ �িতেবদন ��রণ ও ��ায়ন �িতেবদন ��রণ                       িনি�ত করা;
(জ)   আওতাধীন অিফেসর (যিদ থােক) APA �ড়া� করা, APA �া�র অ��ােনর আেয়াজন, অধ �বািষ �ক অ�গিতর                  িবষেয় ফলাবত�ক �দান এবং �ড়া� ��ায়ন করা;
এবং
(ঝ)   APAক�ােল�ার ও িনেদ �িশকা অ�যায়ী সংি�� সকল কাজ স�াদন।
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৩ । ইেতা�েব � জারী�ত দ�রােদশ নং ৭৪৭/২০২১ তািরখঃ ২৯-০৪-২০২১ এত�ারা বািতল করা হেলা।
 ৪। এেত যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন রেয়েছ।     

৫-১১-২০২১
�গালাম সােদক

�চয়ার�ান

ন�র: ১৮.১১.০০০০.১৮৬.১৪.০৭৫.২০.৩৪/১(১৩) তািরখ: ২০ কািত�ক ১৪২৮

০৫ নেভ�র ২০২১

সদয় অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: 
১) সদ� (�েকৗশল) , সদ� (�েকৗশল) মেহাদেয়র দ�র, বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন ক��প�
২) পিরচালক (�শাসন ও মানবস�দ), �শাসন ও মানবস�দ িবভাগ, বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন ক��প�
৩) পিরচালক (অথ �) , অথ � িবভাগ, বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন ক��প�
৪) পিরচালক(পিরক�না) , পিরক�না িবভাগ, বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন ক��প�
৫) পিরচালক (আইিস�)/ িসে�ম �ােনজার, আইিস� িবভাগ, বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন ক��প�
৬) িসে�ম এনািল�, িসে�ম শাখা, আইিস� িবভাগ, বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন ক��প�
৭) উপ-পিরচালক (মানব স�দ), �সাশন ও মানব স�দ িবভাগ, বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন ক��প�
৮) জনসংেযাগ কম �কত�া, জনসংেযাগ ও �মক�াণ শাখা, �শাসন ও মানব স�দ িবভাগ, বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন ক��প�
৯) উপ-পিরচালক (সম�য়), �সাশন ও মানব স�দ িবভাগ, বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন ক��প�
১০) সহকারী পিরচালক(�শাসন), বােজট ও �শাসন শাখা, অথ � িবভাগ, বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন ক��প�
১১) সম�য় কম �কত�া, �চয়ার�ান মেহাদেয়র দ�র, বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন ক��প�
১২) �ি�গত সহকারী, সদ� (অথ �) মেহাদেয়র দ�র, বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন ক��প�
১৩) �ি�গত সহকারী, সদ� (পিরক�না ও পিরচালন) মেহাদেয়র দ�র, বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন ক��প�

৫-১১-২০২১
�মাঃ �মাতাহার �হােসন

উপ-পিরচালক(পিরক�না)


