
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, ২০২২

সরকাির আবাসন পিরদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
য়ংিয়ভােব বাসা/বািড় বরা
দান এবং য়ংিয় বরাপ
জারী

১২
[১.১] য়ংিয়ভােব িনধ ািরত
জতাম

[১.১.১] য়ংিয় জতাম % ৬ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ০

[১.২] য়ংিয় বরাপ জারী [১.২.১] জারীত বরাপ % ৬ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ০

২
সরকাির কম চারীগেণর অেল
বাসা/ােরজ বরা দান

১২
[২.১] বাসা/বািড় বরা দান [২.১.১] বরাত বাসা সংা ৮ ১৩০০ ১১০০ ১০০০ ৮০০ ৭০০ ৩৩৯

[২.২] ােরজ বরা দান [২.২.১] বরাত ােরজ সংা ৪ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১৬

৩
সরকাির কম চারীগেণর অেল
না-দািব সনদ দান

১২
[৩.১] সামিয়ক না-দািব সনদ দান

[৩.১.১] দানত সামিয়ক না-
দািব সনদ

% ৬ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৯৬

[৩.২] ড়া না-দািব সনদ দান
[৩.২.১] দানত ড়া না-
দািব সনদ

% ৬ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৯৭.৬৬

৪
বাসা/বািড়র বাপনা কায ম
তদারিক

১২

[৪.১] আবাসন এলাকা পিরদশ ন
[৪.১.১] পিরদশ নত আবাসন
এলাকা

সংা ৪ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ১২৪

[৪.২] অনেমািদত বসবাসকারীগণেক
বরা বািতেলর নাশ দান

[৪.২.১] দানত নাশ % ৪ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১০০

[৪.৩] অৈবধ দখলদার উেদকরণ
[৪.৩.১] অৈবধ দখলদার
উেদত

% ৪ ৪০ ৩০ ২৫ ২০ ১০ ০

৫
সরকাির আবাসন পিরদেরর
বাসা সংা তািদর
ডাটােবজ হালনাগাদকরণ

৮
[৫.১] বাসা/বািড় এবং
বরাাপকগেণর তািদর ডাটােবজ
হালনাগাদকরণ

[৫.১.১] হালনাগাদত
ডাটােবজ

% ৮ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

৬
বাসা বরাের আেবদনসহ
িবেশষািয়ত সফটওয়ার এবং
মাবাইল অােপর মােম হণ

৭
[৬.১] সফটওয়ােরর এবং মাবাইল
অােপর মােম বরাের আেবদন হণ

[৬.১.১] হীত বরাের
আেবদন

% ৭ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৮০

৭ অিডট আপি িন ৭ [৭.১] অিডট আপি িনকরণ
[৭.১.১] িরত ডিশট জবাব % ৪ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫

[৭.১.২] অিত িপািক
সভা

সংা ৩ ১০ ৮ ৬ ৫ ৪



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০ ২.০৪

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০ ০.৭৩

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ০.৪১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ .৫৪

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৬৬

*সামিয়ক (provisional) ত


