
এপিএ ক্যালেন্ডার ২০২১-২২ 

(মন্ত্রণােয়/ পিভালের জন্য) 

এপিএ প্রণয়ন ও স্বাক্ষর 

• খসড়া এপিএ মপন্ত্রিপরষদ পিভালে প্রপ্ররলণর প্রেষ তাপরখঃ ৩০ এপপ্রে 

• মপন্ত্রিপরষদ পিভালের মতামত অনুযায়ী প্রলয়াজনীয় সংলোধন ক্লর চূড়ান্ত এপিএ BMC এিং মাননীয় 

মন্ত্রীর অনুলমাদন গ্রহণ ক্লর মপন্ত্রিপরষদ পিভালে প্রপ্ররলণর প্রেষ তাপরখঃ ৩০ প্রম 

• এপিএ স্বাক্ষলরর সম্ভাব্য তাপরখঃ জুোই মালসর ১ম িা ২য় সপ্তাহ (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুলমাদন 

সালিলক্ষ পনধ ধাপরত হলি) 

• আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সালে সংপিষ্ট মন্ত্রণােয়/পিভালের এপিএ স্বাক্ষলরর প্রেষ তাপরখঃ ৩০ জুন 

• মাঠ িয ধালয় এপিএ স্বাক্ষলরর প্রেষ তাপরখঃ ২৫ জুন 

এপিএ সংলোধন 

• সংলোধলনর প্রস্তাি ঊর্ধ্ধতন অপিলস প্রযৌপিক্তাসহ প্রপ্ররলণর প্রেষ তাপরখ: ৩০ প্রসলেম্বর 

এপিএ িপরিীক্ষণ 

• ত্রৈমাপসক্ প্রপতলিদন এপিএএমএস সিটওয়যালরর মাধ্যলম ঊর্ধ্ধতন ক্র্তধিলক্ষর পনক্ট প্রপ্ররলণর প্রেষ 

তাপরখঃ ১৫ অলটাির, ১৫ জানুয়ারী, ১৫ এপপ্রে 

• আওতাধীন অপিলসর এপিএ’র অধ ধ-িাপষ ধক্ মূল্যায়ন প্রদালনর প্রেষ তাপরখঃ ৩০ জানুয়ারী 

এপিএ মূল্যায়ন 

• মূল্যায়ন প্রপতলিদন (প্রমাণক্সহ) ঊর্ধ্ধতন অপিলস প্রপ্ররলণর প্রেষ তাপরখঃ ১৫ জুোই 

• আওতাধীন অপিলসর এপিএ মূল্যায়ন সমাপ্ত ক্লর িোিে প্রক্ালের প্রেষ তাপরখঃ ৩০ আেস্ট 

• মন্ত্রণােয়/পিভালের এপিএ মূল্যায়ন প্রপতলিদন প্রক্ােঃ ৩০ প্রসলেম্বর 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



এপিএ ক্যালেন্ডার ২০২১-২২ 

(দপ্তর/সংস্থা িয ধালয়র অপিলসর জন্য) 

এপিএ প্রণয়ন ও স্বাক্ষর 

• দপ্তর/সংস্থা িয ধালয় এপিএ স্বাক্ষলরর প্রেষ তাপরখঃ ৩০ জুন 

এপিএ সংলোধন 

• সংলোধলনর প্রস্তাি ঊর্ধ্ধতন অপিলস প্রযৌপিক্তাসহ প্রপ্ররলণর প্রেষ তাপরখ: ৩০ প্রসলেম্বর 

এপিএ িপরিীক্ষণ 

• ত্রৈমাপসক্ প্রপতলিদন এপিএএমএস সিটওয়যালরর মাধ্যলম ঊর্ধ্ধতন ক্র্তধিলক্ষর পনক্ট প্রপ্ররলণর প্রেষ 

তাপরখঃ ১৫ অলটাির, ১৫ জানুয়ারী, ১৫ এপপ্রে 

• আওতাধীন অপিলসর এপিএ’র অধ ধ-িাপষ ধক্ মূল্যায়ন প্রদালনর প্রেষ তাপরখঃ ৩০ জানুয়াপর 

এপিএ মূল্যায়ন 

• মূল্যায়ন প্রপতলিদন (প্রমাণক্সহ) ঊর্ধ্ধতন অপিলস প্রপ্ররলণর প্রেষ তাপরখঃ ১৫ জুোই 

• আওতাধীন অপিলসর এপিএ মূল্যায়ন সমাপ্ত ক্লর িোিে প্রক্ালের প্রেষ তাপরখঃ ৩০ আেস্ট 

  

  

এপিএ ক্যালেন্ডার ২০২১-২২ 

(মাঠ িয ধালয়র অপিলসর জন্য) 

  

এপিএ প্রণয়ন ও স্বাক্ষর 

• মাঠ িয ধালয় এপিএ স্বাক্ষলরর প্রেষ তাপরখঃ ২৫ জুন 

এপিএ সংলোধন 

• সংলোধলনর প্রস্তাি ঊর্ধ্ধতন অপিলস প্রযৌপিক্তাসহ প্রপ্ররলণর প্রেষ তাপরখ: ৩০ প্রসলেম্বর 

এপিএ িপরিীক্ষণ 

• ত্রৈমাপসক্ প্রপতলিদন এপিএএমএস সিটওয়যালরর মাধ্যলম ঊর্ধ্ধতন ক্র্তধিলক্ষর পনক্ট প্রপ্ররলণর প্রেষ 

তাপরখঃ ১৫ অলটাির, ১৫ জানুয়ারী, ১৫ এপপ্রে 

• আওতাধীন অপিলসর এপিএ’র অধ ধ-িাপষ ধক্ মূল্যায়ন প্রদালনর প্রেষ তাপরখঃ ৩০ জানুয়ারী 

এপিএ মূল্যায়ন 

• মূল্যায়ন প্রপতলিদন (প্রমাণক্সহ) ঊর্ধ্ধতন অপিলস প্রপ্ররলণর প্রেষ তাপরখঃ ১৫ জুোই 

• আওতাধীন অপিলসর এপিএ মূল্যায়ন সমাপ্ত ক্লর িোিে প্রক্ালের প্রেষ তাপরখঃ ৩০ আেস্ট 


