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আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্িভাগ 

অথ ি মন্ত্রণালয় 

www.fid.gov.bd 

 

র্িষয়: ২০২১-২২ অথ িিছরেে িার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ি (এর্িএ) সংক্রান্ত কযারলন্ডাে  

 

মন্ত্রণালয়/র্িভাগ: 

এর্িএ প্রণয়ন ও স্বাক্ষে  

• খসড়া এর্িএ মর্ন্ত্রির্েষদ র্িভারগ প্রপ্রেরণে প্রেষ িার্েখঃ ৩০ এর্প্রল  

• মর্ন্ত্রির্েষদ র্িভারগে মিামি অনুযায়ী প্ররয়াজনীয় সংরোধন করে চূড়ান্ত এর্িএ BMC এিং মাননীয় মন্ত্রীে 

অনুরমাদন গ্রহণ করে মর্ন্ত্রির্েষদ র্িভারগ প্রপ্রেরণে প্রেষ িার্েখঃ ৩০ প্রম  

• এর্িএ স্বাক্ষরেে সম্ভাব্য িার্েখঃ জুলাই মারসে ১ম িা ২য় সপ্তাহ (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীে সানুগ্রহ অনুরমাদন সারিরক্ষ 

র্নধ িার্েি হরি)  

• আওিাধীন দপ্তে/সংস্থাে সারথ সংর্িষ্ট মন্ত্রণালয়/র্িভারগে এর্িএ স্বাক্ষরেে প্রেষ িার্েখঃ ৩০ জুন  

• মাঠ িয িারয় এর্িএ স্বাক্ষরেে প্রেষ িার্েখঃ ২৫ জুন  

 

এর্িএ সংরোধন 

• সংরোধরনে প্রস্তাি ঊর্ধ্িিন অর্িরস প্রযৌর্িকিাসহ প্রপ্রেরণে প্রেষ িার্েখ: ৩০ প্রসরেম্বে 

 

এর্িএ পরিবীক্ষণ  

• ত্রৈমার্সক প্রর্িরিদন এর্িএএমএস সিটওয়যারেে মাধ্যরম ঊর্ধ্িিন কর্তিিরক্ষে র্নকট প্রপ্রেরণে প্রেষ িার্েখঃ ১৫ 

অরটািে, ১৫ জানুয়ােী, ১৫ এর্প্রল  

• আওিাধীন অর্িরসে এর্িএ’ে অধ ি-িার্ষ িক মূল্যায়ন প্রদারনে প্রেষ িার্েখঃ ৩০ জানুয়ােী  

 

এর্িএ মূল্যায়ন:  

• মূল্যায়ন প্রর্িরিদন (প্রমাণকসহ) ঊর্ধ্িিন অর্িরস প্রপ্রেরণে প্রেষ িার্েখঃ ১৫ জুলাই  

• আওিাধীন অর্িরসে এর্িএ মূল্যায়ন সমাপ্ত করে িলািল প্রকারেে প্রেষ িার্েখঃ ৩০ আগস্ট  

মন্ত্রণালয়/র্িভারগে এর্িএ মূল্যায়ন প্রর্িরিদন প্রকােঃ ৩০ প্রসরেম্বে 
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দপ্তে/সংস্থা: 

এপিএ প্রণয়ন ও স্বাক্ষর  

• দপ্তর/সংস্থা ির্ যায়য় এপিএ স্বাক্ষয়রর শেষ তাপরখঃ ৩০ জুন  

 

এপিএ সংয়োধন 

• সংয়োধয়নর প্রস্তাব ঊর্ধ্যতন অপিয়স শর্ৌপিকতাসহ শপ্ররয়ণর শেষ তাপরখ: ৩০ শসয়েম্বর 

 

এপিএ পরিবীক্ষণ  

• ত্রৈমাপসক প্রপতয়বদন এপিএএমএস সিটওয়যায়রর মাধ্যয়ম ঊর্ধ্যতন কর্তযিয়ক্ষর পনকট শপ্ররয়ণর শেষ তাপরখঃ ১৫ 

অয়টাবর, ১৫ জানুয়ারী, ১৫ এপপ্রল  

• আওতাধীন অপিয়সর এপিএ’র অধ য-বাপষ যক মূল্যায়ন প্রদায়নর শেষ তাপরখঃ ৩০ জানুয়ারী  

 

এপিএ মূল্যায়ন:  

• মূল্যায়ন প্রপতয়বদন (প্রমাণকসহ) ঊর্ধ্যতন অপিয়স শপ্ররয়ণর শেষ তাপরখঃ ১৫ জুলাই  

আওতাধীন অপিয়সর এপিএ মূল্যায়ন সমাপ্ত কয়র িলািল প্রকায়ের শেষ তাপরখঃ ৩০ আগস্ট 

 

 

মাঠ িয িারয়ে অর্িস: 

এপিএ প্রণয়ন ও স্বাক্ষর  

• মাঠ ির্ যায়য় এপিএ স্বাক্ষয়রর শেষ তাপরখঃ ২৫ জুন  

 

এপিএ সংয়োধন 

• সংয়োধয়নর প্রস্তাব ঊর্ধ্যতন অপিয়স শর্ৌপিকতাসহ শপ্ররয়ণর শেষ তাপরখ: ৩০ শসয়েম্বর 

 

এপিএ পরিবীক্ষণ  

• ত্রৈমাপসক প্রপতয়বদন এপিএএমএস সিটওয়যায়রর মাধ্যয়ম ঊর্ধ্যতন কর্তযিয়ক্ষর পনকট শপ্ররয়ণর শেষ তাপরখঃ ১৫ 

অয়টাবর, ১৫ জানুয়ারী, ১৫ এপপ্রল  

• আওতাধীন অপিয়সর এপিএ’র অধ য-বাপষ যক মূল্যায়ন প্রদায়নর শেষ তাপরখঃ ৩০ জানুয়ারী  

 

এপিএ মূল্যায়ন:  

• মূল্যায়ন প্রপতয়বদন (প্রমাণকসহ) ঊর্ধ্যতন অপিয়স শপ্ররয়ণর শেষ তাপরখঃ ১৫ জুলাই  

আওতাধীন অপিয়সর এপিএ মূল্যায়ন সমাপ্ত কয়র িলািল প্রকায়ের শেষ তাপরখঃ ৩০ আগস্ট 


