বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
িজরানী, সাভার, ঢাকা।
শাসন শাখা
িবেকএসিপ এিপএ িটেমর ২০২০-২১ অথবছেরর থম সভার কাযিববরণী

সভাপিত
সভার তািরখ
সভার সময়
ান
উপি িত

এ ক এম মাজহা ল হক
পিরচালক
০৬ জুলাই ২০২০ ি
া
সকাল ১০.৩০ ঘিটকা
কনফাের
ম, িশ ণ শাখা, িবেকএসিপ, িজরানী, সাভার, ঢাকা।
পিরিশ ‘ক’

উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ
করা হয়। অতঃপর উপপিরচালক ( শাসন)- ক আেলাচ
িবষয়সমূহ সভায় উপ াপেনর জ আহবান জানােনা হয়। সভায় িব ািরত আেলাচনাে িন বিণত পািরশ
গৃহীত হয়:
িম
আেলাচ িবষয়
ক নং
১।
তৃণমূল পযােয় ীড়া
িতভা অে ষণ ও
ময়াদী িশ ণ
আেয়াজন সং া ।

আেলাচনা ও পািরশ

বা বায়ন

উপপিরচালক ( শাসন) সভােক অবিহত কেরন য,
পিরচালক ( শ ণ)
২০২০-২১ অথবছেরর খসড়া এিপএ’ ত তৃণমূল পযায়
থেক ীড়া িতভা অে ষণ কের ১০০০ (এক হাজার)
জনেক
ময়াদী িশ ণ দােনর ল মা া িনধািরত
রেয়েছ। িবষয়িটর উপর সভায় িব ািরত আেলাচনাে
িনে া
পািরশ গৃহীত হয়।
পািরশ : আগামী মাচ ও এি ল, ২০২১ মােস এক
মােসর িশ ণ ক া আেয়াজেনর পািরশ গৃহীত হয়।

১

২।

৩

৪

আগামী িশ াবেষর
িশ ণাথী ভিত
সং া ।

উপপিরচালক ( শাসন) সভােক অবিহত কেরন য,
পিরচালক ( িশ ণ)
২০২০-২১ অথবছেরর খসড়া এিপএ’ ত ১৩৫০ (এক
অধ
হাজার িতনশত প াশ) জন িশ ণাথীেক দীঘ ময়াদী
িশ ণ দােনর ল মা া িনধািরত রেয়েছ। িবষয়িটর
উপর সভায় িব ািরত আেলাচনাে িনে া
পািরশ
গৃহীত হয়।

পািরশ : আগামী িশ াবেষর িশ ণাথী ভিত
কায েমর অংশ িহেসেব িডেস র, ২০২০ মােসর ১ম
স ােহ ভিত িব ি কাশ এবং িডেস র, ২০২০ এর ৪থ
স াহ থেক াথিমক বাছাই কায ম পিরচালনার
পািরশ গৃহীত হয়।
ব ােচলর অব
াটস উপপিরচালক ( শাসন) সভােক অবিহত কেরন য,
পিরচালক ( িশ ণ)
(িব- াটস) িড ী
২০২০-২১ অথবছেরর খসড়া এিপএ’ ত ২০ (িবশ)
অধ
কােস িশ ণাথী ভিত জনেক ব ােচলর অব
াটস (িব- াটস) িড ী দােনর
সং া ।
ল মা া িনধািরত রেয়েছ। িবষয়িটর উপর সভায়
িব ািরত আেলাচনাে িনে া
পািরশ গৃহীত হয়।
পািরশ : জাতীয় িব িবদ ালেয়র িসিডউল অ যায়ী
িনধািরত সমেয়র মেধ ব ােচলর অব
াটস (িবাটস) িড ী কােস েয়াজনীয় সংখ ক িশ ণাথী
ভিতর পািরশ গৃহীত হয়।
ীড়া িব ােন িডে ামা উপপিরচালক ( শাসন) সভােক অবিহত কেরন য,
দান সং া ।
২০২০-২১ অথবছেরর খসড়া এিপএ’ ত ৩৫ (পয়ি শ)
জনেক ীড়া িব ােন িডে ামা দােনর ল মা া
িনধািরত রেয়েছ। িবষয়িটর উপর সভায় িব ািরত
আেলাচনাে িনে া
পািরশ গৃহীত হয়।
পািরশ : জাতীয় িব িবদ ালেয়র িসিডউল অ যায়ী
িনধািরত সমেয়র মেধ িডে ামা কােস েয়াজনীয়
সংখ ক িশ ণাথী ভিতর পািরশ গৃহীত হয়।

২

পিরচালক ( ীড়া
িব ান)

৫

কােচস সািটিফেকট
কাস পিরচালনা
সং া ।

উপপিরচালক ( শাসন) সভােক অবিহত কেরন য,
২০২০-২১ অথবছেরর খসড়া এিপএ’ ত কােচস
সািটিফেকট কাস আেয়াজেনর মাধ েম ১০০ (একশত)
জনেক িশ ণ দােনর ল মা া িনধািরত রেয়েছ।
িবষয়িটর উপর সভায় িব ািরত আেলাচনাে িনে া
পািরশ গৃহীত হয়।

পিরচালক ( িশ ণ)

পািরশ : িবেকএসিপ’র িবদ মান ীড়া িবভাগসমূেহর
মধ থেক িন বিণত ০৫িট ীড়া িবভােগ ২৫ (পিচশ)
জন কের িশ ণাথীেক পাে বিণত মােস িশ
দান
করার পািরশ গৃহীত হয় :

৬

৭

৮

(ক) আচাির
- নেভ র, ২০২০ ি ঃ
(খ) এ াথেলিট
- িডেস র, ২০২০ ি ঃ
(গ) বাে টবল
- মাচ, ২০২১ ি ঃ
(ঘ) সঁাতার
- নেভ র, ২০২০ ি ঃ
(ঙ) টিবল টিনস - িডেস র, ২০২১ ি ঃ
িতব ীেদর জ
উপপিরচালক ( শাসন) সভােক অবিহত কেরন য,
িতেযািগতা আেয়াজন ২০২০-২১ অথবছেরর খসড়া এিপএ’ ত িতব ীেদর
সং া ।
জ ০১ (এক)িট িতেযািগতা আেয়াজেনর ল মা া
িনধািরত রেয়েছ। িবষয়িটর উপর সভায় িব ািরত
আেলাচনাে িনে া
পািরশ গৃহীত হয়।

পিরচালক ( িশ ণ)

পািরশ :
শাল অিলি েকর সহেযািগতায় িবধাজন
সময় িবেকএসিপ কাপ
শাল ি েকট িতেযািগতা
আেয়াজেনর পািরশ গৃহীত হয়।
দিশয় খলাধুলার
উপপিরচালক ( শাসন) সভােক অবিহত কেরন য,
অধ
িতেযািগতা আেয়াজন ২০২০-২১ অথবছেরর খসড়া এিপএ’ ত দিশয়
সং া ।
খলাধুলার ০২ ( ◌্ই)িট িতেযািগতা আেয়াজেনর
ল মা া িনধািরত রেয়েছ। িবষয়িটর উপর সভায়
িব ািরত আেলাচনাে িনে া
পািরশ গৃহীত হয়।
পািরশ : িবেকএসিপ পাবিলক ুলেক অ ভূ কের
িডেস র, ২০২০ মােসর ২য় স ােহ দিশয় খলাধুলার
িতেযািগতা আেয়াজেনর পািরশ গৃহীত হয়।
জানাল/বুেলিটন কাশ উপপিরচালক ( শাসন) সভােক অবিহত কেরন য,
সং া ।
২০২০-২১ অথবছেরর খসড়া এিপএ’ ত ০২ ( ই)িট
জানাল/ বুেলিটন কােশর ল মা া িনধািরত রেয়েছ।
িবষয়িটর উপর সভায় িব ািরত আেলাচনাে িনে া
পািরশ গৃহীত হয়।
পািরশ : অ ািধকার িভি েত িবেকএসিপ বুেলিটন এবং
জানাল অব
াটস সাই
কােশর েয়াজনীয় পদে প
হেণর পািরশ গৃহীত হয়।
৩

অধ
উপপিরচালক ( ীড়া
িব ান)

৯

এিপএ িটেমর মািসক
উপপিরচালক ( শাসন) সভােক অবিহত কেরন য,
সভা আহবান সং া । ২০২০-২১ অথবছের এিপএ িটেমর ১২ (বার)িট সভা
আহবােনর ল মা া িনধািরত রেয়েছ। িবষয়িটর উপর
সভায় িব ািরত আেলাচনাে িনে া
পািরশ গৃহীত
হয়।

উপপিরচালক
( শাসন)

পািরশ : িতমােসর ২য় স ােহ এিপএ িটেমর সভা
আহবােনর পািরশ গৃহীত হয়।
১০

াচার/উ ম চচার
িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময় সভা
আহবান সং া ।

উপপিরচালক ( শাসন) সভােক অবিহত কেরন য,
২০২০-২১ অথবছের াচার/উ ম চচার িবষেয়
অংশীজনেদর সে ০৪ (চার)িট মতিবিনময় সভা
আহবােনর ল মা া িনধািরত রেয়েছ। িবষয়িটর উপর
সভায় িব ািরত আেলাচনাে িনে া
পািরশ গৃহীত
হয়।

অধ
উপপিরচালক
( শাসন)

পািরশ : অিভভাবক িদবেসর সােথ স ৃ কের
মতিবিনময় সভা আবােনর পািরশ গৃহীত হয়।
১১

১২

অিভেযাগ িতকার
ব ব া িবষেয়
সবা হীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ সভা
আহবান সং া ।

উপপিরচালক ( শাসন) সভােক অবিহত কেরন য,
অধ
২০২০-২১ অথবছের অিভেযাগ িতকার ব ব া িবষেয় উপপিরচালক
সবা হীতা/ অংশীজনেদর ০৪ (চার)িট অবিহতকরণ সভা ( শাসন)
আহবােনর ল মা া িনধািরত রেয়েছ। িবষয়িটর উপর
সভায় িব ািরত আেলাচনাে িনে া
পািরশ গৃহীত
হয়।

পািরশ : অিভভাবক িদবেসর সােথ স ৃ কের
অবিহতকরণ সভা আবােনর পািরশ গৃহীত হয়।
সবা দান িত িত উপপিরচালক ( শাসন) সভােক অবিহত কেরন য,
উপপিরচালক
িবষেয় সবা হীতােদর ২০২০-২১ অথবছের সবা দান িত িত িবষেয়
( শাসন)
অবিহতকরণ সভা
সবা হীতােদর সে ০৪ (চার)িট অবিহতকরণ সভা
আহবান সং া ।
আেয়াজেনর ল মা া িনধািরত রেয়েছ। িবষয়িটর উপর
সভায় িব ািরত আেলাচনাে িনে া
পািরশ গৃহীত
হয়।
পািরশ : বিণত িবষেয় িত কায়াটাের ০১িট কের
অবিহতকরণ সভা আবােনর পািরশ গৃহীত হয়। একই
সােথ ১ম কায়াটােরর অবিহতকরণ সভা আগামী
সে র, ২০২০ মােস আহবােনর জ ও পািরশ গৃহীত
হয়।

৪

১৩

ই-নিথ বা বায়ন
সং া ।

উপপিরচালক ( শাসন) সভােক অবিহত কেরন য,
সকল শাখা ধান
২০২০-২১ অথবছের ৮০% নিথ ই-নিথর মাধ েম
বা বায়েনর ল মা া িনধািরত রেয়েছ। িবষয়িটর উপর
সভায় িব ািরত আেলাচনাে িনে া
পািরশ গৃহীত
হয়।
পািরশ : অ িত ােনর দা িরক সকল কায ম ইনিথর মাধ েম স
করার পািরশ গৃহীত হয়।

১৪

িডিজটাল সবা চালুকরণ উপপিরচালক ( শাসন) সভােক অবিহত কেরন য,
উপপিরচালক ( ীড়া
সং া ।
২০২০-২১ অথবছের একিট নতুন িডিজটাল সবা
িব ান)
চালুকরেণর ল মা া িনধািরত রেয়েছ। িবষয়িটর উপর
সভায় িব ািরত আেলাচনাে িনে া
পািরশ গৃহীত
হয়।
পািরশ : িডে ামা-ইন- াটস সাই ভিত কায ম
অনলাইেন চালু করার পািরশ গৃহীত হয়।

১৫

সবা সহিজকরণ
সং া ।

উপপিরচালক ( শাসন) সভােক অবিহত কেরন য,
২০২০-২১ অথবছের একিট সবা সহিজকরেণর
ল মা া িনধািরত রেয়েছ। িবষয়িটর উপর সভায়
িব ািরত আেলাচনাে িনে া
পািরশ গৃহীত হয়।

সকল শাখা ধান

পািরশ : সবা সহিজকরেণর অংশ িহেসেব কমকতাকমচারীেদর সকল ছুিট ই-নিথর মাধ েম অ েমাদেনর
পািরশ গৃহীত হয়।
১৬

১৭

কমচারীেদর িশ ণ
দান সং া ।

উপপিরচালক ( শাসন) সভােক অবিহত কেরন য,
উপপিরচালক
২০২০-২১ অথবছের েত ক কমচারীর জ ৫০ ঘ ার ( শাসন)
িশ ণ আেয়াজেনর ল মা া িনধািরত রেয়েছ।
িবষয়িটর উপর সভায় িব ািরত আেলাচনাে িনে া
পািরশ গৃহীত হয়।

পািরশ : আগ , ২০২০ মােস (১ম স ােহ ০৩ িদন, ২য়
স ােহ ০২ িদন ও ৩য় স ােহ ০২ িদন) ৫০ ঘ ার
িশ ণ আেয়াজেনর পািরশ গৃহীত হয়।
১০ম ড ও ত
উপপিরচালক ( শাসন) সভােক অবিহত কেরন য,
উপপিরচালক
েত ক কমচারীেক
২০২০-২১ অথবছের ১০ম ড ও ত
েত ক
( শাসন)
এিপএ িবষেয় িশ ণ কমচারীেক এিপএ িবষেয় িশ ণ ল মা া িনধািরত
দান সং া ।
রেয়েছ। িবষয়িটর উপর সভায় িব ািরত আেলাচনাে
িনে া
পািরশ গৃহীত হয়।
পািরশ : সে র, ২০২০ মােস ০৪ ধােপ পযায় েম
০৫ ঘ ার িশ ণ আেয়াজেনর পািরশ গৃহীত হয়।

৫

১৮

বািষক য় পিরক না উপপিরচালক ( শাসন) সভােক অবিহত কেরন য,
িনবাহী েকৗশলী
বা বায়ন সং া ।
২০২০-২১ অথবছের বািষক য় পিরক না ১০০%
বা বায়েনর ল মা া িনধািরত রেয়েছ। িবষয়িটর উপর
সভায় িব ািরত আেলাচনাে িনে া
পািরশ গৃহীত
হয়।
পািরশ : িত ােনর বািষক য় পিরক
বা বায়েনর পািরশ গৃহীত হয়।

১৯

বািষক উ য়ন কমসূিচ
(এিডিপ)/ বােজট
বা বায়ন সং া ।

না যথাসময়

উপপিরচালক ( শাসন) সভােক অবিহত কেরন য,
িনবাহী েকৗশলী
২০২০-২১ অথবছের বািষক উ য়ন কমসূিচ
(এিডিপ)/বােজট ১০০% বা বায়েনর ল মা া িনধািরত
রেয়েছ। িবষয়িটর উপর সভায় িব ািরত আেলাচনাে
িনে া
পািরশ গৃহীত হয়।
পািরশ : বিণত িবষেয় যথাযথ ব ব া হেণর পািরশ
গৃহীত হয়।

২০

২১

২২

ি প ীয় অিডট কিমিটর উপপিরচালক ( শাসন) সভােক অবিহত কেরন য,
সভা আহবান সং া । ২০২০-২১ অথবছের ৮০% অিডট আপি ি প ীয়
সভায় উপ াপেনর জ ম ণালেয় াব রেণর
ল মা া িনধািরত রেয়েছ। িবষয়িটর উপর সভায়
িব ািরত আেলাচনাে িনে া
পািরশ গৃহীত হয়।

িহসাব র ণ কমকতা

পািরশ : ি প ীয় অিডট কিমিটর সভা আহবােনর
েয়াজনীয় পদে প হেণর পািরশ গৃহীত হয়।
হালনাগাদকৃত াবর ও উপপিরচালক ( শাসন) সভােক অবিহত কেরন য,
উপপিরচালক
অ াবর স ি র
২০২০-২১ অথবছেরর ১৫/১২/২০২০ তািরেখর মেধ
( শাসন)
তািলকা ম ণালেয়
হালনাগাদকৃত াবর ও অ াবর স ি র তািলকা
রণ সং া ।
ম ণালেয় রেণর ল মা া িনধািরত রেয়েছ। িবষয়িটর
উপর সভায় িব ািরত আেলাচনাে িনে া
পািরশ
গৃহীত হয়।

আ িলক িশ ণ
ক সমুেহর এিপএ
ণয়ন ও বা বায়ন
সং া ।

পািরশ : হালনাগাদকৃত াবর ও অ াবর স ি র
তািলকা আগামী ১৫/১২/২০২০ তািরেখর মেধ ম ণালেয়
রেণ পািরশ গৃহীত হয়।
উপপিরচালক ( শাসন) সভােক অবিহত কেরন য,
উপপিরচালক
আ িলক িশ ণ ক সমুেহর ২০২০-২১ অথবছের
( শাসন)
এিপএ ণয়ন ও বা বায়েনর িবষেয় সংি
উপপিরচালকগেণর সােথ একিট সভা আহবান করা
েয়াজন। িবষয়িটর উপর সভায় িব ািরত আেলাচনাে
িনে া
পািরশ গৃহীত হয়।
পািরশ : আগামী ১৮/০৭/২০২০ তািরেখ আ িলক
িশ ণ ক সমুেহর উপপিরচালকগেণর সােথ এিপএ
িটেমর আহবায়েকর সভাপিতে একিট ভাচুয়াল সভা
(Zoom Meeting) আেয়াজেনর পািরশ গৃহীত হয়।
৬

সভায় আর কান আেলাচ সূচী না থাকায় সকলেক ধ বাদ

াপেনর মাধ েম সভার সমাি

ঘাষণা করা

হয়।

এ ক এম মাজহা ল হক
পিরচালক
ারক ন র: ৩৪.০৪.০০০০.০০১.১৮.৯৬২.১৫.৪০২

তািরখ:

২৫ আষাঢ় ১৪২৭
০৯ জুল াই ২০২০

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) সিচব, যুব ও ীড়া ম ণালয়
২) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৩) পিরচালক, পিরচালক ( শাসন ও অথ), বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৪) পিরচালক, িশ ণ শাখা , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৫) পিরচালক, পিরচালক ( ীড়া িব ান), বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৬) অধ , কেলজ শাখা, বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৭) উপ-পিরচালক, শাসন শাখা , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৮) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক ( ীড়া িব ান), বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৯) উপ-পিরচালক, িশ ণ শাখা , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১০) উপ-পিরচালক, িশ ণ শাখা , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১১) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক (আ িলক িশ ণ ক , বিরশাল) , বাংলােদশ ীড়া িশ া
িত ান
১২) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক (আ িলক িশ ণ ক , খুল না) , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১৩) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক (আ িলক িশ ণ ক , িদনাজপুর), বাংলােদশ ীড়া িশ া
িত ান
১৪) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক (আ িলক িশ ণ ক , িসেলট), বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১৫) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক (আ িলক িশ ণ ক , চ াম), বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১৬) িনবাহী েকৗশলী, েকৗশল শাখা, বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১৭) িসিনয়র গেবষণা কমকতা-২, উপ-পিরচালক ( ীড়া িব ান), বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১৮) সহকারী পিরচালক, শাসন শাখা , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১৯) িহসাব র ণ কমকতা, িহসাব শাখা, বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
২০) মিডেকল অিফসার, িচিকৎসা শাখা, বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
২১) কি উটার অপােরটর, শাসন শাখা , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
২২) উ মান সহকারী, শাসন শাখা , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান

মাঃ ছিগর হােসন
৭

উপ-পিরচালক
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বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
িজরানী, সাভার, ঢাকা।
শাসন শাখা
িবেকএসিপ এিপএ েমর ভা য়াল সভার কাযিববরণী

সভাপিত
সভার তািরখ
সভার সময়
ান
উপি িত

এ ক এম মাজহা ল হক
পিরচালক
১৯ লাই ২০২০
সকাল ১০.৩০ ঘ কা
কনফাের ম, িশ ণ শাখা, িবেকএসিপ, িজরানী, সাভার, ঢাকা।
পিরিশ ‘ক’

িবেকএসিপ এিপএ েমর ভা য়াল সভায় সং
সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ
করা হয়। অতঃপর উপপিরচালক
( শাসন)- ক আেলাচ িবষয়স হ সভায় উপ াপেনর জ আহবান জানােনা হয়। সভায় িব ািরত আেলাচনাে িন বিণত
পািরশ হীত হয়:
িমক নং
১।

আেলাচ িবষয়
িবেকএসিপ’র আ িলক
িশ ণ ক স েহর
২০২০-২১ অথবছেরর
দািখল ত খসড়া এিপএ
সংেশাধন সং া ।

আেলাচনা ও পািরশ
বা বায়ন
উপপিরচালক ( শাসন) সভােক অবিহত কেরন য, িবেকএসিপ’র উপপিরচালক
আ িলক িশ ণ ক স হ ক ক ২০২০-২১ অথবছেরর খসড়া (সকল আ িলক
এিপএ’ ত তে র অিমল থাকায় তা সংেশাধন করা েয়াজন। িতিন িশ ণ ক )
িদনাজ র, বিরশাল, লনা, চ াম ও িসেলট আ িলক িশ ণ
কে র খসড়া এিপএ সভায় উপ াপন কেরন এবং িক িক ােন
সংেশাধেনর জ অ েরাধ কেরন। িবষয় র উপর সভায় িব ািরত
আেলাচনাে িনে া পািরশ হীত হয়।
প ািরশ : িবেকএসিপ’র আ িলক িশ ণ ক স েহর
২০২০-২১ অথবছেরর এিপএ আেলাচনা অ যায়ী সংেশাধন কের
২৩/০৭/২০২০ তািরেখর মে মহাপিরচালক, িবেকএসিপ বরাবর
রেণর পািরশ হীত হয়।

১

২।

৩।

িবেকএসিপ’র আ িলক
িশ ণ ক ,
ক বাজােরর ২০২০-২১
অথবছেরর এিপএ ণয়ন
সং া ।

আ িলক িশ ণ
ক স েহর এিপএ
বা বায়ন সং া ।

উপপিরচালক ( শাসন) সভােক অবিহত কেরন য, িবেকএসিপ’র উপপিরচালক,
আ িলক িশ ণ ক , ক বাজােরর শাসিনক কায ম
আ িলক
পিরসের চা করা হেয়েছ এবং ২০২১ িশ াবষ থেক দীঘ েময়াদী
িশ ণ ক ,
িশ ণ ও িশ া কায ম চা করার পিরক না রেয়েছ।
ক বাজার
ফল িতেত আ িলক িশ ণ ক , ক বাজােরর এিপএ ণয়ন
করা েয়াজন। বিণত িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনাে
িন বিণত পািরশ হীত হয়।
প ািরশ : আগামী ২৩/০৭/২০২০ তািরেখর মে আ িলক
িশ ণ ক , ক বাজােরর ২০২০-২১ অথবছেরর এিপএ ত
কের মহাপিরচালক, িবেকএসিপ বরাবর রেণর পািরশ হীত
হয়।
উপপিরচালক ( শাসন) সভােক অবিহত কেরন য, এিপএ
উপপিরচালক,
বা বায়েন আমােদর সকেলর আেরা মেনােযাগী হওয়া েয়াজন।
সকল আ িলক
বিণত িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনাে িন বিণত িস া হীত িশ ণ ক
হয়।
প ািরশ : ২০২০-২১ অথবছেরর এিপএ’র ল মা াস হ িনিদ
সমেয় বা বায়ন এবং যথাসময় িতেবদন রেণর পািরশ হীত
হয়।

সভায় আর কান আেলাচ চী না থাকায় সকলেক ধ বাদ াপেনর মা েম সভার সমাি

ঘাষণা করা হয়।

এ ক এম মাজহা ল হক
পিরচালক
ারক ন র: ৩৪.০৪.০০০০.০০১.১৮.৯৬২.১৫.৪৫৯

তািরখ:

১২ াবণ ১৪২৭
২৭ লাই ২০২০

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান (সদয় অবগিতর জ
২) পিরচালক, পিরচালক ( শাসন ও অথ ), বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৩) পিরচালক, িশ ণ শাখা , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৪) পিরচালক, পিরচালক ( ীড়া িব ান), বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৫) অ , কেলজ শাখা, বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৬) উপ-পিরচালক, শাসন শাখা , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৭) উপ-পিরচালক, িশ ণ শাখা , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৮) উপ-পিরচালক, িশ ণ শাখা , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৯) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক ( ীড়া িব ান), বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১০) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক (আ িলক িশ ণ ক , বিরশাল) , বাংলােদশ ীড়া িশ
১১) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক (আ িলক িশ ণ ক , লনা) , বাংলােদশ ীড়া িশ া
১২) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক (আ িলক িশ ণ ক , িদনাজ র), বাংলােদশ ীড়া িশ
১৩) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক (আ িলক িশ ণ ক , িসেলট), বাংলােদশ ীড়া িশ া
২

)

া িত ান
িত ান
া িত ান
িত ান

১৪) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক (আ িলক িশ ণ ক , চ াম), বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১৫) উপপিরচালক, িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ ক ,ক বাজার।
১৬) িনব াহী েকৗশলী, েকৗশল শাখা, বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১৭) িসিনয়র গেবষণা কমকতা-২, উপ-পিরচালক ( ীড়া িব ান), বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১৮) সহকারী পিরচালক, শাসন শাখা , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১৯) িহসাব র ণ কমকতা, িহসাব শাখা, বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
২০) মিডেকল অিফসার, িচিকৎসা শাখা, বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
২১) কি উটার অপােরটর, শাসন শাখা , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
২২) উ মান সহকারী, শাসন শাখা , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান

মাঃ ছিগর হােসন
উপ-পিরচালক

৩

.

বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
িজরানী, সাভার, ঢাকা।
শাসন শাখা
িবেকএসিপ এিপএ েমর ২০২০-২১ অথ বছেরর ৬ সভার কাযিববরণী

সভাপিত
সভার তািরখ
সভার সময়
ান
উপি িত

এ ক এম মাজহা ল হক
পিরচালক
০৮ িডেস র ২০২০ ি ঃ
সকাল ১০.৩০ ঘ কা
কনফাের ম, িশ ণ শাখা, িবেকএসিপ, িজরানী, সাভার, ঢাকা।
পিরিশ ‘ক’

উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ
হয়। সভায় িব ািরত আেলাচনাে িন বিণ ত িস া
িমক
১।
২।

৩।

করা হয়। অতঃপর উপপিরচালক ( শাসন)- ক আেলাচ িবষয়স হ সভায় উপ াপেনর জ
হীত হয়:

আহবান জানােনা

আেলাচ িবষয়
আেলাচনা ও িস া
গত ০৪/১১/২০২০ তািরেখ অ ি ত এিপএ েমর উপপিরচালক ( শাসন) গত ০৪/১১/২০২০ তািরেখ অ ি ত সভার কায িববরণী সভায়
৪ম সভার কায িববরণী অবিহতকরণ সং া ।
উপ াপন কেরন। কায িববরণী পয ােলাচনা কের দখা যায় হীত পািরেশর ১০০%
বা বায়ন করা হেয়েছ।
হালনাগাদ ত াবর ও অ াবর স ি র
উপপিরচালক ( শাসন) সভােক অবিহত কেরন য, আবি ক কৗশলগত উে ে র ৩.৪
তািলকা রণ সং া ।
ন র অ ে েদ হালনাগাদ ত াবর ও অ াবর স ি র তািলকা আগামী ১৫/১২/২০২০
তািরেখর মে ম ণালয়/িবভােগ রেণর ল মা া িনধািরত রেয়েছ। সভায় িব ািরত
আেলাচনাে িন বিণত িস া হীত হয়।

িবেকএসিপ এিপএ েম ন ন সদ
সং া ।

অ

ি

বা বায়ন
উপপিরচালক
( শাসন)

িস া : আগামী ১৪/১২/২০২০ তািরেখর মে হালনাগাদ ত াবর ও অ াবর স ি র
তািলকা ব ও ীড়া ম ণালেয় রেণর িস া হীত হয়।
উপপিরচালক ( শাসন) সভােক অবিহত কেরন য, িত ােনর িসিনয়র গেবষণা কমকতা উপপিরচালক
(এ ারসাইজ িফিজওলিজ) জনাব মাঃ বখিতয়ার চা ির থেক
ায় ই ফা দান করায় ( শাসন)
িবেকএসিপ এিপএ েমর একজন সদ াস পায়। এমতাব ায়, িবেকএসিপ এিপএ েম
ন নভােব একজন সদ অ
করা েয়াজন। সভায় িব ািরত আেলাচনাে িন বিণত
পািরশ হীত হয়।
িস া : িসিনয়র গেবষণা কমকতা ( াটস সাইেকালিজ) সরাত শারিমন’ ক িবেকএসিপ
এিপএ েমর সদ িহেসেব অ ি র িস া হীত হয়।

সভায় আর কান আেলাচ চী না থাকায় সকলেক ধ বাদ াপেনর মা েম সভার সমাি ঘাষণা করা হয়।

এ ক এম মাজহা ল হক
পিরচালক
ারক ন র: ৩৪.০৪.০০০০.০০১.১৮.৯৬২.১৫.১২৪৮

তািরখ:

২৪ অ হায়ণ ১৪২৭
০৯ িডেস র ২০২০

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) সিচব, ব ও ীড়া ম ণালয় (সদয় অবগিতর জ )
২) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৩) পিরচালক, পিরচালক ( শাসন ও অথ ), বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৪) পিরচালক, িশ ণ শাখা , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৫) পিরচালক, পিরচালক ( ীড়া িব ান), বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১

.

৬) অ , কেলজ শাখা, বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৭) উপ-পিরচালক, শাসন শাখা , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৮) উপ-পিরচালক, িশ ণ শাখা , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৯) উপ-পিরচালক, িশ ণ শাখা , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১০) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক ( ীড়া িব ান), বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১১) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক (আ িলক িশ ণ ক , বিরশাল) , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১২) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক (আ িলক িশ ণ ক , লনা) , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১৩) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক (আ িলক িশ ণ ক , িদনাজ র), বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১৪) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক (আ িলক িশ ণ ক , িসেলট), বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১৫) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক (আ িলক িশ ণ ক , চ াম), বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১৬) উপা , কেলজ শাখা, বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১৭) সহকারী পিরচালক, শাসন শাখা , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১৮) উ মান সহকারী, শাসন শাখা , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান

মাঃ ছিগর হােসন
উপ-পিরচালক
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বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
িজরানী, সাভার, ঢাকা।
শাসন শাখা
িবেকএসিপ এিপএ েমর ২০২০-২১ অথ বছেরর ৬ সভার কাযিববরণী

সভাপিত
সভার তািরখ
সভার সময়
ান
উপি িত

এ ক এম মাজহা ল হক
পিরচালক
০৮ িডেস র ২০২০ ি ঃ
সকাল ১০.৩০ ঘ কা
কনফাের ম, িশ ণ শাখা, িবেকএসিপ, িজরানী, সাভার, ঢাকা।
পিরিশ ‘ক’

উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ
হয়। সভায় িব ািরত আেলাচনাে িন বিণ ত িস া
িমক
১।
২।

৩।

করা হয়। অতঃপর উপপিরচালক ( শাসন)- ক আেলাচ িবষয়স হ সভায় উপ াপেনর জ
হীত হয়:

আহবান জানােনা

আেলাচ িবষয়
আেলাচনা ও িস া
গত ০৪/১১/২০২০ তািরেখ অ ি ত এিপএ েমর উপপিরচালক ( শাসন) গত ০৪/১১/২০২০ তািরেখ অ ি ত সভার কায িববরণী সভায়
৪ম সভার কায িববরণী অবিহতকরণ সং া ।
উপ াপন কেরন। কায িববরণী পয ােলাচনা কের দখা যায় হীত পািরেশর ১০০%
বা বায়ন করা হেয়েছ।
হালনাগাদ ত াবর ও অ াবর স ি র
উপপিরচালক ( শাসন) সভােক অবিহত কেরন য, আবি ক কৗশলগত উে ে র ৩.৪
তািলকা রণ সং া ।
ন র অ ে েদ হালনাগাদ ত াবর ও অ াবর স ি র তািলকা আগামী ১৫/১২/২০২০
তািরেখর মে ম ণালয়/িবভােগ রেণর ল মা া িনধািরত রেয়েছ। সভায় িব ািরত
আেলাচনাে িন বিণত িস া হীত হয়।

িবেকএসিপ এিপএ েম ন ন সদ
সং া ।

অ

ি

বা বায়ন
উপপিরচালক
( শাসন)

িস া : আগামী ১৪/১২/২০২০ তািরেখর মে হালনাগাদ ত াবর ও অ াবর স ি র
তািলকা ব ও ীড়া ম ণালেয় রেণর িস া হীত হয়।
উপপিরচালক ( শাসন) সভােক অবিহত কেরন য, িত ােনর িসিনয়র গেবষণা কমকতা উপপিরচালক
(এ ারসাইজ িফিজওলিজ) জনাব মাঃ বখিতয়ার চা ির থেক
ায় ই ফা দান করায় ( শাসন)
িবেকএসিপ এিপএ েমর একজন সদ াস পায়। এমতাব ায়, িবেকএসিপ এিপএ েম
ন নভােব একজন সদ অ
করা েয়াজন। সভায় িব ািরত আেলাচনাে িন বিণত
পািরশ হীত হয়।
িস া : িসিনয়র গেবষণা কমকতা ( াটস সাইেকালিজ) সরাত শারিমন’ ক িবেকএসিপ
এিপএ েমর সদ িহেসেব অ ি র িস া হীত হয়।

সভায় আর কান আেলাচ চী না থাকায় সকলেক ধ বাদ াপেনর মা েম সভার সমাি ঘাষণা করা হয়।

এ ক এম মাজহা ল হক
পিরচালক
ারক ন র: ৩৪.০৪.০০০০.০০১.১৮.৯৬২.১৫.১২৪৮

তািরখ:

২৪ অ হায়ণ ১৪২৭
০৯ িডেস র ২০২০

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) সিচব, ব ও ীড়া ম ণালয় (সদয় অবগিতর জ )
২) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৩) পিরচালক, পিরচালক ( শাসন ও অথ ), বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৪) পিরচালক, িশ ণ শাখা , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৫) পিরচালক, পিরচালক ( ীড়া িব ান), বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১

.

৬) অ , কেলজ শাখা, বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৭) উপ-পিরচালক, শাসন শাখা , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৮) উপ-পিরচালক, িশ ণ শাখা , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৯) উপ-পিরচালক, িশ ণ শাখা , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১০) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক ( ীড়া িব ান), বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১১) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক (আ িলক িশ ণ ক , বিরশাল) , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১২) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক (আ িলক িশ ণ ক , লনা) , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১৩) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক (আ িলক িশ ণ ক , িদনাজ র), বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১৪) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক (আ িলক িশ ণ ক , িসেলট), বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১৫) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক (আ িলক িশ ণ ক , চ াম), বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১৬) উপা , কেলজ শাখা, বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১৭) সহকারী পিরচালক, শাসন শাখা , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১৮) উ মান সহকারী, শাসন শাখা , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান

মাঃ ছিগর হােসন
উপ-পিরচালক
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