
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, রাজবাড়ী 

িশ া শাখা 
www.rajbari.gov.bd 

রাজবাড়ী

ন র: ০৫.৩০.৮২০০.০৩১.০৬.২৮৫.২০.১১২ তািরখ: 
১৬ নেভ র ২০২১

১ অ হাযণ় ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
রাজবাড়ী জলার বািষক কমস াদন ি  ণয়ন, পিরবী ণ ও ায়ন িনেদিশকা ২০২১-২২ অ যায়ী জলা িভি ক
বািষক কমস াদন ি  (এিপএ) ২০২১-২২ বা বায়ন সং া  ম িনে া  ভােব গঠন করা হেলা:

ব া িষকবািষক  কমস াদনকমস াদন   িি  ( ( ২০২১২০২১--২২২২ ) ) ব া ব ায়নবা ব ায়ন   সং াসং া   মম

িমক নং কমকতার পদিব কিম েত পদিব
০১ অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস ), রাজবাড়ী সভাপিত ও ম িলডার
০২ নজারত ড  কােল র, রাজবাড়ী সদ  
০৩ রিভিনউ ড  কােল র, রাজবাড়ী সদ
০৪ রকড ম ড  কােল র, রাজবাড়ী সদ
০৫ জনােরল সা িফেকট অিফসার, রাজবাড়ী সদ
০৬ িম অিধ হণ কমকতা, রাজবাড়ী সদ
০৭ জলা াণ ও নবাসন কমকতা, রাজবাড়ী সদ
০৮ সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা, রাজবাড়ী সদ
০৯ সহকারী কিমশনার, জএম শাখা, রাজবাড়ী সদ
১০ সহকারী কিমশনার, আইিস  শাখা, রাজবাড়ী সদ
১১ সহকারী কিমশনার, ানীয় সরকার শাখা, রাজবাড়ী সদ
১২ সহকারী কিমশনার, িভিপ শাখা, রাজবাড়ী সদ
১৩ সহকারী কিমশনার, িশ া শাখা, রাজবাড়ী সদ  সিচব ও ফাকাল পেয়  

কমকতা

েমর কম পিরিধ:
(ক) খসড়া এিপএ ণয়ন করা ও যথাযথ ক পে র অ েমাদন হণ করা।
(খ) িত ই মােস একবার এিপএর অ গিত পযােলাচনা করা।                       
(গ) এিপএর সংেশাধন (যিদ থােক) াব উ তন অিফেসর িনকট রণ।
(ঘ) িত মািসেকর অ গিত িতেবদন ত এবং উ তন অিফেস রণ।
(ঙ) অধবািষক অ গিতর মাণক সংর ণ।
(চ) বািষক ায়ন িতেবদন ত, মাণেকর যথাথতা যাচাই ও সংর ণ এবং অিফস ধােনর অ েমাদন হণ কের
উ তন অিফেস রণ।
(ছ) এিপএএমএস সফটওয় ােরর মা েম এিপএ ণয়ন, পিরবী ণ িতেবদন রণ ও ায়ন িতেবদন রণ িনি ত
করা।

১



(জ) আওতাধীন অিফেসর (যিদ থােক) এিপএ ড়া  করা,এিপএ া র অ ােনর আেয়াজন, অধবািষক অ গিতর িবষেয়
ফলাবতক দান এবং ড়া  ায়ন করা এবং
(ঝ) এিপএ ক ােল ার ও িনেদিশকা অ যায়ী সংি  সকল কাজ স াদন।

১৬-১১-২০২১
িদলসাদ বগম
জলা শাসক
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অ িলিপ: সদয় াতােথ ও কাযােথ- 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, ঢাকা
৩) অিতির  জলা শাসক, ......................................., জলা শাসেকর কাযালয়, রাজবাড়ী
৪) সহকারী কিমশনার, ...................................., জলা শাসেকর কাযালয়, রাজবাড়ী
৫) অিফস কিপ
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