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২০ আষাঢ ়১৪২৭

িবষয:় কািভডকািভড   ১৯১৯   মহ ামা িরমহ ামা ির   িবেবচনায়িবেবচনায়   ২০১৯২০১৯--২০২০   অথবছেররঅথবছেরর   ব া িষকবািষক  কমস াদনকমস াদন   ি রি র   ায়নায়ন   ি য়াি য়া ।।

            কািভড-১৯ মহামািরর েকাপ মাকােবলায় িবগত ২৬ মাচ, ২০২০ তািরখ হেত অ াবিধ সরকাির অিফসস েহর কমকা  সীিমত
রেয়েছ। ফেল এ সমেয়র জ  িনধািরত ২০১৯-২০ অথবছেরর এিপএ’র িক  ল মা া অজন বাধা  হেয়েছ মেম জানা গেছ। কািভড-১৯ এর
ফেল এি ল- ন ২০২০ সময়কােল এিপএ’র অজন বাধা  হওয়ার ২০১৯-২০ অথবছেরর ড়া  ায়ন কায েম িন িলিখত িবষয়স হ
িবেবচনায় নয়ার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা:

যেহ  লাই ২০১৯ হেত মাচ ২০২০ পয  অথবছেরর থম িতন মািসেক এিপএ ল মা া অজেন কািভড- ১৯ এর কান ভাব নই,
সেহ  এই সময়কােলর অিজত ল মা ার গড়েক আদশ িহেসেব িবেবচনা কের া  গড় এি ল- ন সময়কাল অথাৎ চ থ মািসেকর
অজন িহেসেব িবেবচনা কের ড়া  ায়ন করা হেব। তেব য সকল অিফস কেরানার মােঝও কায ম চািলেয় উ  গেড়র চাইেত আরও
ভাল ল  অজন কেরেছ, সসকল অিফেসর ত অজন ড়া  ায়ন িবেবিচত হেব। 
যসকল  অজেনর কমপে   তািরখ কেরানার কারেণ সাধারণ   হওয়ার আেগ (২৫ মাচ, ২০২০) িনধািরত িছল (অথাৎ অসাধারণ
ও অিতউ ম অজেনর তািরখ) স সকল ল মা া উ  সমেয়র মে  অিজত না হেল কান ন র দান করা হেবনা যেহ  এসকল
ল মা া অজেন কেরানার েবই সময়/ েযাগ পাওয়া িগেয়িছল। তেব এ সকল ল মা া এিপএ- ত দ  তািরেখর পের িক  ৩০ ন
২০২০ তািরেখর মে  অিজত হেল ৬০% ন র দান করা হেব। 
য সকল ে  ল মা া ও অজেনর সকল তািরখ সাধারণ   হওয়ার পর অথাৎ ২৫ মাচ, ২০২০ এর পের িনধািরত িছল স সকল
ল মা া এিপএেত বিণত তািরেখর পের িক  ৩০ েনর মে  অিজত হেল চেকর ৯০% ন র া  হেব।
উপেরাি িখত ল মা া যিদ মা  কেরানা মহামািরর কারেণ অিজত না হয় তেব এ প ি র পে  মাণ দশন সােপে  চলিতমান
অথাৎ চেকর ৭০% ন র দান করা যােব। 

২। এমতাব ায়, উপ  িনেদশনার আেলােক ২০১৯-২০ অথবছেরর এিপএ’র ড়া  ায়ন স  করার জ  িনেদশনাস হ েযাজ  ে
আওতাধীন দ র/সং া ও মাঠপযােয়র অিফসস হেক অবিহত করার অ েরাধ করা হেলা।  
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িবতরণ :
১)  িসিনয়র সিচব / সিচব ( সকল)
২) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)

রওশন আরা লাবনী
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: ৪১০৫০১১০
ফ া : ৯৫১৩৩০২

ইেমইল: pme_sec@cabinet.gov.bd

ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৮২৬.২২.০০২.১৯.১৩/১(৪) তািরখ: ২০ আষাঢ ়১৪২৭
০৪ লাই ২০২০

সদয ়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 ােরর একা  সিচব, সিচব, সম য় ও সং ার, মি পিরষদ িবভাগ- সিচব সম য় ও সং ার মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ।
৩) ি গত কমকতা, সং ার অ িবভাগ, মি পিরষদ িবভাগ -অিতির  সিচব (সং ার) মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ।
৪) িসে ম এনািল , আইিস  সল, মি পিরষদ িবভাগ- প  মি পিরষদ িবভােগর ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ
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িসিনয়র সহকারী সিচব

২


