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িবষয়:

২০২০ - ২১ অথ বছেরর এিপএ
সময়সীমা িনধ ারণ ।

তািরখ:
ণয়েনর সময়সীমা বিধ তকরণ এবং ২০১৯ - ২০ অথ বছেরর এিপএ ’ র

৩ আষাঢ় ১৪২৭
১৭ ন ২০২০
ায়ন সং া

উপ িবষেয় িনেদশ েম জানােনা যাে য িব মান ‘কেরানা পিরি িত’ িবেবচনায় সরকাির অিফসস েহর ২০২০-২১ অথবছেরর এিপএ ণয়ন
এবং ২০১৯-২০ অথবছেরর এিপএ ায়েনর সময়সীমা িন িলিখতভােব িনধারণ করা হেয়েছ:
(ক) ম ণালয়/িবভাগস হ ৩০ লাই ২০২০ তািরেখর মে ২০২০-২১ অথবছেরর এিপএ’র খসড়া APAMS সফটওয় ােরর মা েম
মি পিরষদ িবভােগ দািখল করেব। মাননীয় ধানম ীর সা হ অ েমাদন ও িবধাজনক সময় সােপে ম ণালয়/িবভােগর এিপএ া েরর
তািরখ পরবত েত জানােনা হেব। তেব এিপএ’র কায কািরতা অথবছেরর সােথ িমল রেখ ০১ লাই ২০২০ হেতই হেব।
(খ) অ া সকল সরকাির অিফস (দ র/সং া ও মাঠ পয ােয়র কায ালয়স হ) - অিফেসর ২০২০-২১ অথবছেরর ড়া এিপএ ণয়নসহ
ঊ তন অিফেসর সােথ এিপএ া েরর কাজ ৩০ লাই ২০২০ তািরেখর মে স
করেব।
(গ) ম ণালয়/িবভাগস হ ২০১৯-২০ অথবছেরর এিপএ’র ড়া
ায়ন িতেবদন মাণকসহ আগামী ১০ আগ ২০২০ তািরেখর
মে APAMS সফটওয় ােরর মা েম মি পিরষদ িবভােগ দািখল করেব। তেব ই (০২) মগাবাইেটর বিশ আকােরর মাণকস হ ই- মইেল
রণ করা যােব। মাণকস েহর কান হাড কিপ হণ করা হেব না।
(ঘ) ম ণালয়/িবভাগ, দ র/সং াসহ সকল সরকাির অিফস তােদর ায়ন ৩০ আগ ২০২০ তািরেখর মে সমা করেব।

আওতাধীন অিফসস েহর ২০১৯-২০ অথবছেরর এিপএ’র ড়া

২। উপ িনেদশনা ও সময়সীমা অ যায়ী ২০২০-২১ অথবছেরর এিপএ ণয়ন এবং ২০১৯-২০ অথবছেরর এিপএ
ায়ন কায ম স াদেনর
জ িনেদশ েম অ েরাধ করা হল। িবষয় িনজ িনজ আওতাধীন দ র/সং া ও মাঠ পয ােয়র অিফসেক অবিহত করেতও িনেদশ েম অ েরাধ
করা হল।

১৭-৬-২০২০
হা াদ সাই ল ইসলাম
িসিনয়র সহকারী সিচব

িবতরণ :
১) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)
২) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)

ফান: ৪১০৫০১১১
ফ া : ৯৫১৩৩০২
ইেমইল: pmpc_sec@cabinet.gov.bd

ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৮২৫.২২.০০১.১৯.৩২/১(৪)

তািরখ:

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) মি পিরষদ সিচেবর একা সিচব, মি পিরষদ িবভাগ- মি পিরষদ সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ।
২) সিচব, সম য় ও সং ার এর একা সিচব, মি পিরষদ িবভাগ- সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ।
৩) িসে ম এনািল , মি পিরষদ িবভাগ- প মি পিরষদ িবভােগর ওেয়বসাইেট কােশর জ অ েরাধ করা হল।
৪) অিতির সিচব (সং ার) এর ি গত কমকতা- অিতির সিচব (সং ার) মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ।

১৭-৬-২০২০
হা াদ সাই ল ইসলাম
িসিনয়র সহকারী সিচব
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