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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
সড়ক পিরবহন ও �স� ম�ণালয় 

বাংলােদশ �স� ক��প� 
আইিস� �সল

বাংলােদশ �স� ক��পে�র বািষ �ক কম �স�াদন �ি� (এিপএ) ২০২১-২২ এর ১ম ��মািসক অ�গিত পয �ােলাচনা সভার কায �িববরণী

সভাপিত
�মাঃ আ� বকর িছ�ীক 
িনব �াহী পিরচালক

সভার তািরখ ০৬ অে�াবর, ২০২১
সভার সময় িবকাল ০৩.০০ টায়
�ান বাংলােদশ �স� ক��পে�র সে�লন ক�
উপি�িত পিরিশ� "ক"
      

        সকলেক �াগত জািনেয় সভার কায ��ম �� করা হয়। সভাপিতর অ�েরাধ�েম অিতির� পিরচালক (�শাসন) জনাব �মা: মিন�ল আলম

বাংলােদশ �স� ক��পে�র বািষ �ক কম �স�াদন �ি� (এিপএ) ২০২১-২২ এর ১ম ��মািসক অ�গিত �িতেবদেনর খসড়া সভায় উপ�াপন কেরন।

সভায় ১ম ��মািসক অ�গিত �িতেবদেনর খসড়া িনেয় িব�ািরত আেলাচনা করা হয়। আেলাচনাে� ১ম ��মািসক অ�গিত �িতেবদেনর খসড়া �ড়া�

করা হয় এবং সকল �ক� পিরচালক ২০২১-২০২২ অথ �বছেরর িনধ �ািরত ল��মা�া অজ�েন সেচ� থাকেবন মেম � সভােক জানান। সভায় বািষ �ক

কম �স�াদন �ি� (এিপএ) ২০২১-২২ এর ১ম ��মািসক অ�গিত �িতেবদেনর খসড়া অ�েমাদন করা হয় (

(1759/potrojariAttachmentRef/11811/0/4351)সং�ি� -১
(1765/potrojariAttachmentRef/11811/0/4351))। সভাপিত এিপএ এর ১ম ��মািসক অ�গিত

�িতেবদন APAMS িসে�েম দািখল, �স� িবভােগ ��রণ এবং বােসেকর ওেয়বসাইেট �কােশর িনেদ �শনা �দান কেরন।

 িস�া�:
  বাংলােদশ �স� ক��পে�র বািষ �ক কম �স�াদন �ি� (এিপএ) ১ম ��মািসক অ�গিত �িতেবদন APAMS িসে�েম দািখল, �স� িবভােগ ��রণ

এবং বােসেকর ওেয়বসাইেট �কাশ করেত হেব।

বা�বায়নকারী: পিরচালক (�শাসন) ও �ম িলডার, এিপএ �ম, বাংলােদশ �স� ক��প�।

        সভায় আর �কান আেলাচনা না থাকায় সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা করা হয়।

 
 

�মাঃ আ� বকর িছ�ীক 
িনব �াহী পিরচালক

�ারক ন�র: ৫০.০১.০০০০.১০৪.৩২.০০১.১৯.১৭৪ তািরখ: 
০৭ অে�াবর ২০২১

২২ আি�ন ১৪২৮

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 

https://bba.nothi.gov.bd/1759/potrojariAttachmentRef/11811/0/4351
https://bba.nothi.gov.bd/1765/potrojariAttachmentRef/11811/0/4351
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১) পিরচালক, পিরচালক (�শাসন) এর দ�র, বাংলােদশ �স� ক��প�
২) পিরচালক, পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন) এর দ�র, বাংলােদশ �স� ক��প�
৩) পিরচালক, পিরচালক (অথ � ও িহসাব) এর দ�র, বাংলােদশ �স� ক��প�
৪) �ধান �েকৗশলী, �ধান �েকৗশলী এর দ�র , বাংলােদশ �স� ক��প�
৫) জনাব �মাঃ শিফ�ল ইসলাম , �ক� পিরচালক, প�া ব��খী �স� িনম �াণ �ক�, �স� ভবন, বনানী, ঢাকা
৬) জনাব �মাঃ হা��র রশীদ �চৗ�রী , �ক� পিরচালক, কণ ��লী নদীর তলেদেশ ব�েলন সড়ক টােনল িনম �াণ �ক� , �স� ভবন, বনানী, ঢাকা
৭) জনাব �মাঃ শাহা�ি�ন খান , �ক� পিরচালক, ঢাকা-আ�িলয়া এিলেভেটড এ�ে�সওেয় িনম �াণ �ক�, �স� ভবন, বনানী, ঢাকা
৮) কাজী �মা: �ফরদাউস, �ক� পিরচালক, ঢাকা শহের সাবওেয় িনম �ােণ স�া�তা সমী�া �ক� , �স� ভবন, বনানী, ঢাকা
৯) জনাব �মা: িলয়াকত আলী, �ক� পিরচালক, �মঘনা নদীর উপর শরীয়ত�র-চ�দ�র সড়েক ও ��ীগ�-গজািরয়া সড়েক �স� িনম �ােণর স�া�তা
সমী�া এবং বােসেকর মা�ার��ান �ক�
১০) জনাব আ� �মা�ন �মাঃ সাখাওয়াত আকতার , �ক� পিরচালক, সােপাট � � ঢাকা এিলেভেটড এ�ে�সওেয় িপিপিপ �ক�, �স� ভবন, বনানী,
ঢাকা
১১) জনাব �মা: �তাফাে�ল �হােসন, �ক� পিরচালক, পায়রা নদীর উপর �স� িনম �াণ �ক�, �স� ভবন, বনানী, ঢাকা
১২) জনাব শিফ�ল ইসলাম, �ক� পিরচালক, প�ব�-��ার�র সড়ক �শ�করণ ও �দাতলা রা�া িনম �াণ �ক�, �স� ভবন, বনানী, ঢাকা।
১৩) জনাব �মাঃ মিহ�ল ইসলাম খান, �ক� পিরচালক, িবআর� �ক� [�স� ক��প� অংশ] , ঊ�রা, ঢাকা।
১৪) অিতির� পিরচালক, অিতির� পিরচালক (পিরক�না ও ঊ�য়ন) এর দ�র, বাংলােদশ �স� ক��প�
১৫) অিতির� পিরচালক, অিতির� পিরচালক (�শাসন) এর দ�র, বাংলােদশ �স� ক��প�
১৬) অিতির� পিরচালক, অিতির� পিরচালক (অথ � ও িহসাব) এর দ�র, বাংলােদশ �স� ক��প�
১৭) �পািরনেটনেড� ইি�িনয়ার, �পািরনেটনেড� ইি�িনয়ার (মিনটিরং) এর দ�র , বাংলােদশ �স� ক��প�
১৮) ত�াবধায়ক �েকৗশলী, �পািরনেটনেড� ইি�িনয়ার (�স�) এর দ�র, বাংলােদশ �স� ক��প�
১৯) িনব �াহী পিরচালেকর একা� সিচব, িনব �াহী পিরচালক এর দ�র, বাংলােদশ �স� ক��প�

 
 

ত�� সাহা 
��া�ামার


