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কািভড-১৯ মহামাির িবেবচনায় ২০২০-২১ অথ বছেরর এিপএ ায়েন িনেদ শনা
সরকাির অিফসসেহর ২০২০-২১ অথ বছেরর এিপএ বাবায়েনর ময়াদ ৩০ ন ২০২১ তািরেখ উীণ  হেব। ২০২০-২১ অথ বছেরর এিপএ’র
অিজত লমাার ায়েনর িবষেয় (মাণকসহ) মিপিরষদ িবভােগর সাধারণ িনেদ শনা ইতঃেব   ারেক সকল মণালয়/িবভাগেক
অবিহত করা হেয়েছ। সিত সরকাির কমসাদন বাপনা পিত বাবায়ন সংা জাতীয় কিমর ন, ২০২১ মােস অিত সভায়
কািভড ১৯ মহামাির িবেবচনায় ২০২০-২১ অথ বছেরর এিপএ ায়েন িক নন িনেদ শনা দান করা হেয়েছ। িনেদ শনাসহ িনপ:
ক) কািভড-১৯ মহামাির পিরিিতেত সরকােরর িসাের িেত যসকল চেকর কায ম হণ করা সব হয় নাই (অথ াৎ
অগিত ); সসকল চক এিপএ ায়েন িবেবচনা করা হেবনা। এসকল চেকর মাট বরাত নর বাদ িদেয় অবিশ নেরর
আপািতক হাের মণালয়/িবভােগর এিপএ’ত া নর গণনা করা হেব। িনে এপ এক উদাহরণ দওয়া হেলা:
উদাহরণ: ধরা যাক ‘ক’ মণালেয়র ৩ চেক বিণ ত কায ম কািভড মহামারী িবেবচনায় সরকােরর িসাের িেত অজন করা সব হয়
নাই অথ াৎ অজন । উ িতন চেকর বরাত সব েমাট নর ৫। এেে উ মণালেয়র এিপএ ায়ন করা হেব উ িতন চেক
সব েমাট নর বাদ িদেয়, অথ াৎ ১০০-৫= ৯৫ নের। এরপর উ ৯৫ নের মণালয় যিদ ৯০ পেয় থােক তাহেল দখেত হেব ১০০ ত কত
পায়, অথ াৎ এেে ১০০ ত পায় ৯৪.৯৪। এই নর হেব উ মণালেয়র া ড়া নর।

খ) কািভড-১৯ মহামাির পিরিিতর কারেণ কােনা চেক ধায ত সব িন লমাার চেয় কম অিজত হেল উপ মাণেকর
িভিেত ঐ চেকর সব িন লমাা ও নরেক িভি ধের আপািতক হাের নর দান করা হেব। িনে উদাহরেণর মােম তা
াা করা হেলা:
উদাহরণ: ধরা যাক কােনা চেকর বরাত নর ২। উ চেকর অসাধারণ লমাা (১০০%) িছল ৫০ িশণ। অথ াৎ ৫০
 িশণ দওয়া হেল ণ  ২ নর পাওয়া যােব। উ চেক চলিতমােনর িনে লমাা (৬০%) িছল ২০ িশণ। অথ াৎ ২০ 
িশণ দওয়া হেল ২ এর ৬০% নর বা ১.২ নর পাওয়া যােব। িক কািভেডর কারেণ উ চেক মণালেয়র অজন ১০
িশণ। এেে চলিতমােনর িনের লমাা (২০ িশণ) ও বরাত নর (১.২) হেব ায়েনর িভি অথ াৎ,

২০  িশণ িদেল া নর ১.২
তরাং, ১০  িশণ িদেল া নর (১.২x১০)/২০= ০.৬
গ) তেব উপেরািিখত িনেদ শনা ‘খ’ িতপালেন মণালয়/িবভাগসহ সরকাির অিফসসহ এিপএ-ত উেিখত কায েমর মে থেক
(আবিক কৗশলগত উেে বিণ ত কায মসহ) সেব া ১০ নেরর কায মেক যৗিকতাসহ কািভড-১৯ এর কারেণ াহত হেয়েছ
মেম িনিদ  করেত পারেব। অথ াৎ ১০০ নেরর এিপএ ত সেব া ১০ নেরর ে ‘খ’ িনেদ শনা েয়ােগর েযাগ থাকেব; অবিশ
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৯০ নেরর ায়ন  ারেক দ সাধারণ িনেদ শনার আেলােক স করেত হেব;

ঘ) যেহ ২০২০-২১ অথ বছেরর এিপএ ণয়েনর সময় কািভড ১৯ মহামাির িবরাজমান িছল এবং মহামাির ২০২০-২১ অথ বছর
সময়কােলই শষ হওয়ার কান ইংিগত িছল না, সেহ ধের নয়া যায় মণালয়/িবভাগসহ কািভড ১৯ মহামািরর ভাব ও িঁ ক
িবেবচনায় িনেয়ই িনজ িনজ এিপএ ত লমাা িনধ ারণ কেরিছল। কােজই ঢালাওভােব মহামািরর কারেণ এিপএ লমাা অজন না
হওয়ার দািব িবেবচনা করার কােনা েযাগ নাই। তেব মণালয়/িবভাগসেহর ’ /এক কাজ যিদ মা কািভড ১৯ মহামািরর
কারেণ বাবায়ন করা সব না হয় িকংবা ৬০% লমাার চেয় কম অিজত হয় এবং এসকল িবষেয় সরকােরর যথাযথ কপের
অেমাদন থােক মা সসকল ে উপেরািিখত ‘ক’ ও ‘খ’ িনেদ শনা অসরেণ এিপএ ায়ন করা হেব। এসকল লমাাসহ
িবেবচনায় িনিলিখত শতসহ অসরণ করা হেব:

মাননীয় ধানমীর কােনা িনেদ শনা িকংবা সাহ িসাের কারেণ লমাা অিজত না হেল;
মিসভার িসা, সংি মিসভা কিম অথবা সিচব কিমর িসাের িেত কােনা লমাা অজন করা না গেল; এবং
কািভড ১৯ মহামাির িবেবচনায় অথ  িবভাগ কক িনিদ  িনেদ শনা/িসাের কারেণ লমাা অিজত না হেল;
২। মণালয়/িবভাগসহ ২০২০-২১ অথ বছেরর ািয়ত িতেবদন উপ মাণকসহ মিপিরষদ িবভােগ দািখেলর সময়সীমা
আগামী ২৯ লাই ২০২১ পয  ি করা হেলা। উ িতেবদেন কািভড-১৯ পিরিিতর কারেণ উপেরািিখত িনেদ শনার আওতায় য
সকল চেকর নর দািব করা হেয়েছ তা থকভােব উেখ করেত হেব।
৩। এমতাবায়, কািভড-১৯ পিরিিতর কারেণ সরকাির কমসাদন বাপনা পিত বাবায়ন সংা জাতীয় কিম কক দ
িনেদ শনাসহ েযাজ ে অসরণ কের ২০২০-২১ অথ বছেরর এিপএ’র ড়া ায়ন স করার জ িনেদ শেম অেরাধ করা
হেলা। িনেদ শনাসহ িনজ িনজ আওতাধীন দর/সংা ও মাঠপয ােয়র অিফসসহেক অবিহত করার জও অেরাধ করা হেলা।
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