
ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ০৪, ২০২২ ০১:৩১ া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ০৪, ২০২২

গণজাতী বাংলােদশ সরকার

াামার, জলা কায ালয়, িড়াম, আইিস অিধদর

এবং

মহাপিরচালক, ত ও যাগােযাগ ি অিধদর-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২২ - ন ৩০, ২০২৩
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জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the District/Circle Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

বাংলােদশেক ান ও তি িনভর উ মম আেয়র দেশ উীত করার লে িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণ (পক-২০৪১) ত ও
যাগােযাগ ি অিধদর টকসই উয়েনর মােম আইিস অবকাঠােমা উয়ন, ই-গভা িতায় সহায়তা, আইিস িশের উয়ন
ও মানব সদ উয়েনর কায ম বাবায়ন করেছ। স লে ত ও যাগােযাগ ি অিধদরেরর িড়াম জলায় কম রত সকল
কম কতা ও কম চারীগণ জলা, উপেজলা ও ইউিনয়ন পয ােয়র সকল সরকাির দরসহ সব েরর জনগণেক িবিভ ধরেণর ত ও ্ি
িনভর সবা, পরামশ , টকিনকাল সােপাট  ও িশণ দান কের যাে। আইিস সসারেণর লে জলা ও উপেজলা পয ােয় িডিজটাল
বাংলােদশ িদবস, জাতীয় উয়ন মলা, িডিজটাল মলা সহ আইিস িবষয়ক িবিভ ইেভ/সভা/সিমনার/কম শালা আেয়াজন করা হেয়েছ।
“সারােদেশর িশা িতােন কিউটার ও ভাষা িশণ াব াপন” শীষ ক কের আওতায় িড়াম জলায় ১  ভাষা িশণ ও
শখ রােসল িডিজটাল াব সহ ১ম পয ােয় সব েমাট ৫১  এবং ২য় পয ােয় ৪  ল অব িফউচার সহ মাট ৫৯  শখ রােসল িডিজটাল
াব াপেনর িয়া স হেয়েছ। পশাগত দতা ির লে স িব িছটমহেল বসবাসরত আইিসেত িশণা আহী তন
তণীেদর “স িব িছটমহলেলােত আইিস িশণ এবং অবকাঠােমা াপন” শীষ ক কম িচর আওতায় িছটমহল এলাকা
লবািড় উপেজলার দািসয়াছড়ায় িনিম ত D-SET (Digital Service Employment and Training Center)
সাের আউটেসািস ং (Freelancing: Digital Marketing & Graphics Design) িশণ কায ম চলমান
রেয়েছ।  এছাড়াও  SRDL  াবহার  কের  ছাছাী/বক-বতীেদর  আইিস/াািমং/সাইবার/সাশাল-িমিডয়া  সেচতনতা  িবষয়ক
িশণ সহ জলা ও উপেজলা পয ােয় ায় ৪৫০ জেনর অিধক সরকাির কম কতা ও কম চারীেক ই-নিথ/িড-নিথ ও জাতীয় ত বাতায়ন
িশণ দান করা হেয়েছ। অিধদেরর উািবত CAMS সফটওয়ােরর মােম িড়াম জলায় ায় ৭০০০০ উপকারেভাগীেদর মােঝ
মাননীয় ধানমীর অদান দান করা হেয়েছ এবং রা সফটওয়ােরর মােম জলায় কািভড-১৯ ভাকিসন দান কায ম ও রার
িবিভ সংেশাধনী সবাসেহর কায ম চলমান রেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

জলা ও উপেজলা কায ালয়সেহ অিধদেরর সাংগঠিনক কাঠােমা অযায়ী জনবল ও িনজ অিফস াি। চথ  িশ িবেবর চােল
মাকােবলায় পয া আইিস িনং এর অভাব এবং শখ রােসল িডিজটাল াব া িশা িতােন আইিস িশার সসারেণ দ
আইিস িশেকর অভাব। এছাড়াও মাঠ পয ােয় িবিভ পিরদশ ন এর জ যানবাহন সমা।

ভিবৎ পিরকনা:

কািভড ১৯ এর ায় য কান পিরিিতেত সরকারী কায ম চলমান রাখার লে সরকারী পয ােয় সকল অিফেস ই-নিথ/িড-নিথ সহ
অা িশণ ভায়াল পিতেত দান, জলায় ািপত সকল SRDL কায করী করা। ভা য়াল পিতেত িবিভ ইেভ আেয়াজন ও
আইিস িবষয়ক নন নন ির উপর িশণ দান।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৫৯  শখ রােসল িডিজটাল াব ও ৪ ল অব িফউচার াপন।
জলা/উপেজলা পয ােয়র কম কতা/কম চারীেদর আইিস/ই-সািভ স, ই-নিথ/িড-নিথ ও জাতীয় ত বাতায়ন এর উপর িশণ দান
ও কািরগরী সহায়তা দান।
ত ও যাগােযাগ ির সসারেণর লে িবিভ ইেভ আেয়াজন এবং সকল পয ােয় আিনক ি আীকরেণ উাবনী
উোেগর বাবায়ন
টকসই িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণ মানব সদ উয়েন িািং/আউট সািস ং িশণ দান।
রা ভাকিসন ােনজেম িসেম সংা নাগিরকেদর িবিভ ত সংেশাধন িবষয়ক সবা দান।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

াামার, জলা কায ালয়, িড়াম, আইিস অিধদর

এবং

মহাপিরচালক,  ত  ও  যাগােযাগ  ি  অিধদর-এর  মে  ২০২২  সােলর  .................  মােসর
................. তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
জলা / সােকল অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

ানিভিক অথ নীিত ও শাসন িতায় ত ির বহার।

১.২ অিভল (Mission)
ত ি খােতর সেব াম বহার িনিত কের অবকাঠােমা উয়ন, দ মানব সদ গঠন, শাভন কাজ জন এবং ই-সািভ স
িতার মােম শাসন িতা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর 

১. ই-গভা িতায় সহায়তা।
২. আইিস িশের উয়ন কায মেক গিতশীলকরণ।
৩. মানব সদ উয়ন।
৪. ািতািনক সমতা ি।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. সরকােরর সকল পয ােয় আইিস’র বহার ও েয়াগ িনিতকরণ ও সময় সাধন ।
২. মাঠ পয ায় পয  সকল দের আইিস’র উপ অবকাঠােমা িেত সহয়ায়তা দান, রণােবণ ও সােপাট  দান।
৩. সকল পয ােয়র সরকারী দের পশাগত দতা উয়েন িশণ দান।
৪. সকল পয ােয় ত ির কািরগির পরামশ  দান।
৫. ণল পয ায় পয  জনগণেক ইেলিনক পিতেত সবা দােন উোগ হণ এবং এ িবষেয় ত সংহ, িবতরণ ও
গেবষণা কায ম পিরচালনা।
৬. যপািত ইতািদর চািহদা, মান ইারঅপােরিবিল িনিতকরণ।
৭. সকল পয ােয় আিনক ি আীকরেণ উাবনী উোেগর বাবায়ন।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া
ফলাফল/ভাব

কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

ই গভা িবষয়ক
সমতা ি।

িবিভ দর/সংার কম কতা/কম চারী গণেক ই-
নিথ/িড-নিথ/ত বাতায়ন িবষয়ক িশণ দান

সংা ১০০ ১১০ ১৪০ ১৫০ ১৬০ ত ও যাগােযাগ ি অিধদর
িশণাথর
তািলকা/িতেবদন/ছিব

দ আইিস িবষয়ক পরামশ /সবা সংা ৩০০ ৩৫০ ৪৫০ ৫০০ ৫৫০ ত ও যাগােযাগ ি অিধদর
সংা/পরামশ  দান
রিজার/িতেবদন

আইিস িশের
উয়ন কায মেক
গিতশীলকরণ।

জলা ও উপেজলায় িডিজটাল বাংলােদশ িদবস
আেয়াজন

তািরখ ১২-১২-২০২০ ১২-১২-২০২১ ১২-১২-২০২২ ১২-১২-২০২৩ ১২-১২-২০২৪
ত ও যাগােযাগ ি অিধদর,
জলা শাসন

িতেবদন/ছিব

শখ রােসল িদবস উযাপন তািরখ ১৮-১০-২০২১ ১৮-১০-২০২২ ১৮-১০-২০২৩ ১৮-১০-২০২৪
ত ও যাগােযাগ ি অিধদর,
জলা শাসন

িতেবদন/ছিব

মানব সদ উয়ন।

জলায় ািপত শখ রােসল িডিজটাল াব
াবহােরর মেম িশক/ছাছাীেদর
সাইবার/সাশাল-িমিডয়া সেচতনতা িবষয়ক
িশণ আেয়াজন

সংা ১০০ ১২০ ১৫০ ১৬০ ১৭০
ত ও যাগােযাগ ি অিধদর,
সংি িশা িতান

িশণাথর
তািলকা/িতেবদন/ছিব

সরকাির দেররর কম কতা/কম চারীেদর আইিস
দতা ি করেণ আইিস/িডিজটাল িনরাপা
িবষয়ক িশণ/িিফং দান।

সংা ২০ ৩০ ৪০ ৫০ ত ও যাগােযাগ ি অিধদর
িশণাথর
তািলকা/িতেবদন/ছিব

ািতািনক সমতা
ি।

দািরক কায েমর সমতা ি লে কম কতা-
কম চারীেদর অংশহেণ সময় সভা আেয়াজন।

সংা ৮ ৮ ৮ ৯ ১০
ত ও যাগােযাগ ি অিধদর,
জলা ও উপেজলা কায ালয়

আেয়ািজত সভার
নাশ/উপিিতর হািজরা/সভার
কায িববরণী

ািতািনক কায ম পয েবণ/িনরীেণর
উেে জলায় অবিত উপেজলা কায ালয়
পিরদশ ন।

সংা ৫ ৫ ৬ ৮ ১০
ত ও যাগােযাগ ি অিধদর,
জলা ও উপেজলা কায ালয়

মন িববরণী/িতেবদন/ছিব

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ০৪, ২০২২ ০১:৩১ া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ০৪, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ০৪, ২০২২ ০১:৩১ া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ০৪, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] ই-গভা
িতায়
সহায়তা।

২৩

[১.১] জলা/ উপেজলার সরকাির দের
দতা, ত িসা ও ইেলকিনক বাপনা
বতেনর লে ই-নিথ/িড-নিথ িবষয়ক
অনলাইন/সরাসির িশণ দান।

[১.১.১]
িশণাথ
সংা

সমি সংা ৮ ১০০ ১১০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১১০ ১০০ ১৫০ ১৬০

[১.২] িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণ জলা ও
উপেজলা পয ােয় আইিস িবষয়ক
অনলাইন/সরাসির পরামশ /সবা দান এবং
রা (কািভড-১৯ ভাকিসন িনবন)
সফটওয়াের ত সংেশাধন িবষয়ক সবা
দান।

[১.২.১]
দানত
পরামশ /সবা
সংা

সমি সংা ৭ ৩০০ ৩৫০ ৪৫০ ৪২০ ৪০০ ৩৮০ ৩৬০ ৫০০ ৫৫০

[১.৩] জলা/উপেজলার সরকাির দেরর
কম কতা/কম চারীেদর দািরক কােজর দতা
ির লে পাট াল/িবিভ অািেকশন বা
সফটওয়ার/ আইিস বহার িবষয়ক
অনলাইন/সরাসির িশণ দান।

[১.৩.১]
িশণাথ
সংা

সমি সংা ৫ ৩০ ৩০ ৬০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৭০ ৮০

[১.৪] জলা শাসক ও উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালেয়র িভিডও/ম
কনফাের, এিপএ, ই-নিথ, জিনবন, ই-
কাট , কিউটার হাড ওয়ার/সফটওয়ার,
নটওয়াক/ ইারেনট সহ অা কােজ
েয়াজনীয় কািরগির সহেযািগতা দান।

[১.৪.১]
িভিডও/ম
কনফাের/সবা
সংা

সমি সংা ৩ ২০ ৩০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৫ ৬০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ০৪, ২০২২ ০১:৩১ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ০৪, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] আইিস
িশের উয়ন
কায মেক
গিতশীলকরণ।

২০

[২.১] জলায় ািপত/ািপত শখ রােসল
িডিজটাল াব/ল অব িফউচার/িড-সট
সার এর সমতা ও বহার উপেযািগতা
ির লে কায ম পিরদশ ন।

[২.১.১]
পিরদশ নত
াব সংা

সমি সংা ৬ ৬০ ৭০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০

[২.২] িডিজটাল বাংলােদশ িদবস উযাপন।

[২.২.১]
জলা/উপেজলা
পয ােয়
িডিজটাল
বাংলােদশ
িদবস উযাপন

তািরখ তািরখ ৪ ১২.১২.২০ ১২.১২.২১ ১২.১২.২২ ১২.১২.২৩ ১২.১২.২৪

[২.২.২]
জলা/উপেজলা
পয ােয়
সভা/সিমনার
আেয়াজন

সমি সংা ৩ ২ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ১ ৫ ৬

[২.৩] শখ রােসল িদবস উযাপন।

[২.৩.১]
জলা/উপেজলা
পয ােয় শখ
রােসল িদবস
উযাপন

তািরখ তািরখ ৪ ১৮.১০.২০ ১৮.১০.২১ ১৮.১০.২২ ১৮.১০.২৩ ১৮.১০.২৪

[২.৪] আইিস িশের উয়ন কায মেক
গিতশীল রাখেত জলা ও উপেজলা পয ােয়
আইিস কিমর সভা আেয়াজন।

[২.৪.১] জলা
ও উপেজলা
পয ােয় আইিস
কিমর সভা

সমি সংা ৩ ২২ ২২ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ২০ ৩২ ৩৫



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ০৪, ২০২২ ০১:৩১ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ০৪, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] মানব
সদ উয়ন।

১৭

[৩.১] জলায় ািপত শখ রােসল িডিজটাল
াব াবহােরর মােম
িশক/ছাছাী/বক-বতীেদর অংশহেণ
আইিস/াািমং/সাইবার সেচতনতা
িবষয়ক িশণ আেয়াজন।

[৩.১.১]
িশণাথ
সংা

সমি সংা ৭ ১২০ ১২০ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১১০ ১৬০ ১৭০

[৩.২] সরকাির দেররর
কম কতা/কম চারীেদর আইিস ও উাবনী
িবষেয় সমতা িকরেণ আইিস/িডিজটাল
িনরাপা িবষয়ক িশণ/পরামশ  দান।

[৩.২.১]
িশণাথ
সংা

সমি সংা ৬ ২০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৪০ ৫০

[৩.৩] টকসই িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণ
জলা/উপেজলায় সাধারণ
জনগণ/কম কতা/কম চারী/ছাছাী/িশকেদর
িডিজটাল িনরাপা আইন ২০১৮ িবষয়ক
সেচতনতালক িিফং দান।

[৩.৩.১]
অংশহণকারীর
সংা

সমি সংা ৪ ২০ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১৩০ ১৫০

[৪] ািতািনক
সমতা ি।

১০

[৪.১] দািরক কায েমর সমতা ি লে
কম কতা-কম চারীেদর অংশহেণ সময় সভা
আেয়াজন।

[৪.১.১]
আেয়ািজত সভা

সমি সংা ৫ ৮ ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৯ ১০

[৪.২] ািতািনক কায ম
পয েবণ/িনরীেণর উেে জলায়
অবিত উপেজলা কায ালয় পিরদশ ন।

[৪.২.১]
পিরদশ নত
কায ালয় সংা

সমি সংা ৫ ৫ ৫ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৮ ১০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ০৪, ২০২২ ০১:৩১ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ০৪, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ০৪, ২০২২ ০১:৩১ া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ০৪, ২০২২

আিম, াামার, জলা কায ালয়, িড়াম, আইিস অিধদর, মহাপিরচালক, ত ও যাগােযাগ ি অিধদর-
এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, মহাপিরচালক, ত ও যাগােযাগ ি অিধদর িহসােব াামার, জলা কায ালয়, িড়াম, আইিস
অিধদর-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

াামার
জলা কায ালয়, িড়াম, আইিস অিধদর

তািরখ

মহাপিরচালক
ত ও যাগােযাগ ি অিধদর

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ CAMS Central Aid Management System

২ SRDL Sheikh Russel Digital Lab

৩ আইিস (ICT)
Information and communication Technology (ত ও
যাগােযাগ ি)

৪ আউটেসািস ং
A company hires another company or an individual
to perform tasks

৫ ই-নিথ Electronic File

৬ ই-সািভ স Electronic Services

৭ িড-নিথ Digital File

৮ িড-সট (D-SET) Digital Service Employment and Training Center

৯ ীেলিং াধীন বা েপশা



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ০৪, ২০২২ ০১:৩১ া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ০৪, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] জলা/ উপেজলার সরকাির দের দতা, ত িসা ও ইেলকিনক বাপনা বতেনর লে
ই-নিথ/িড-নিথ িবষয়ক অনলাইন/সরাসির িশণ দান।

[১.১.১] িশণাথ সংা
ত ও যাগােযাগ ি অিধদর, জলা ও
উপেজলা কায ালয়, িড়াম

িশেণ উপিিতর হািজরা/িরিচ

[১.২] িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণ জলা ও উপেজলা পয ােয় আইিস িবষয়ক অনলাইন/সরাসির
পরামশ /সবা দান এবং রা (কািভড-১৯ ভাকিসন িনবন) সফটওয়াের ত সংেশাধন িবষয়ক
সবা দান।

[১.২.১] দানত পরামশ /সবা
সংা

ত ও যাগােযাগ ি অিধদর, জলা ও
উপেজলা কায ালয়, িড়াম

পরামশ /সবা দান রিজার এর কিপ

[১.৩] জলা/উপেজলার সরকাির দেরর কম কতা/কম চারীেদর দািরক কােজর দতা ির লে
পাট াল/িবিভ অািেকশন বা সফটওয়ার/ আইিস বহার িবষয়ক অনলাইন/সরাসির িশণ
দান।

[১.৩.১] িশণাথ সংা
ত ও যাগােযাগ ি অিধদর, জলা ও
উপেজলা কায ালয়, িড়াম

িশেণ উপিিতর হািজরা/িরিচ

[১.৪] জলা শাসক ও উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালেয়র িভিডও/ম কনফাের, এিপএ, ই-নিথ,
জিনবন, ই-কাট , কিউটার হাড ওয়ার/সফটওয়ার, নটওয়াক/ ইারেনট সহ অা কােজ
েয়াজনীয় কািরগির সহেযািগতা দান।

[১.৪.১] িভিডও/ম
কনফাের/সবা সংা

ত ও যাগােযাগ ি অিধদর, জলা ও
উপেজলা কায ালয়, িড়াম

িভিডও/ম কনফাের/পরামশ /সবা
দান রিজার এর কিপ

[২.১] জলায় ািপত/ািপত শখ রােসল িডিজটাল াব/ল অব িফউচার/িড-সট সার এর
সমতা ও বহার উপেযািগতা ির লে কায ম পিরদশ ন।

[২.১.১] পিরদশ নত াব সংা
ত ও যাগােযাগ ি অিধদর, জলা ও
উপেজলা কায ালয়, িড়াম

পিরদশ ন িতেবদন ও ছিব

[২.২] িডিজটাল বাংলােদশ িদবস উযাপন।

[২.২.১] জলা/উপেজলা পয ােয়
িডিজটাল বাংলােদশ িদবস
উযাপন

ত ও যাগােযাগ ি অিধদর, জলা ও
উপেজলা কায ালয়, িড়াম

িডিজটাল বাংলােদশ িদবস উদযাপন
সংা িতেবদন ও ছিব

[২.২.২] জলা/উপেজলা পয ােয়
সভা/সিমনার আেয়াজন

ত ও যাগােযাগ ি অিধদর, জলা ও
উপেজলা কায ালয়, িড়াম

সিমনার উদযাপন সংা িতেবদন ও
ছিব

[২.৩] শখ রােসল িদবস উযাপন।
[২.৩.১] জলা/উপেজলা পয ােয়
শখ রােসল িদবস উযাপন

ত ও যাগােযাগ ি অিধদর, জলা ও
উপেজলা কায ালয়, িড়াম

শখ রােসল িদবস উযাপন সংা
িতেবদন ও ছিব

[২.৪] আইিস িশের উয়ন কায মেক গিতশীল রাখেত জলা ও উপেজলা পয ােয় আইিস কিমর
সভা আেয়াজন।

[২.৪.১] জলা ও উপেজলা পয ােয়
আইিস কিমর সভা

ত ও যাগােযাগ ি অিধদর, জলা ও
উপেজলা কায ালয়, িড়াম

কায িববরণী ও হািজরা

[৩.১] জলায় ািপত শখ রােসল িডিজটাল াব াবহােরর মােম িশক/ছাছাী/বক-বতীেদর
অংশহেণ আইিস/াািমং/সাইবার সেচতনতা িবষয়ক িশণ আেয়াজন।

[৩.১.১] িশণাথ সংা
ত ও যাগােযাগ ি অিধদর, জলা ও
উপেজলা কায ালয়, িড়াম

িশেণ উপিিতর হািজরা/িরিচ

[৩.২] সরকাির দেররর কম কতা/কম চারীেদর আইিস ও উাবনী িবষেয় সমতা িকরেণ
আইিস/িডিজটাল িনরাপা িবষয়ক িশণ/পরামশ  দান।

[৩.২.১] িশণাথ সংা
ত ও যাগােযাগ ি অিধদর, জলা ও
উপেজলা কায ালয়, িড়াম

িশেণ উপিিতর হািজরা/িরিচ

[৩.৩] টকসই িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণ জলা/উপেজলায় সাধারণ
জনগণ/কম কতা/কম চারী/ছাছাী/িশকেদর িডিজটাল িনরাপা আইন ২০১৮ িবষয়ক সেচতনতালক
িিফং দান।

[৩.৩.১] অংশহণকারীর সংা
ত ও যাগােযাগ ি অিধদর, জলা ও
উপেজলা কায ালয়, িড়াম

িশেণ উপিিতর হািজরা/িরিচ
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৪.১] দািরক কায েমর সমতা ি লে কম কতা-কম চারীেদর অংশহেণ সময় সভা আেয়াজন। [৪.১.১] আেয়ািজত সভা
ত ও যাগােযাগ ি অিধদর, জলা ও
উপেজলা কায ালয়, িড়াম

কায িববরণী ও হািজরা

[৪.২] ািতািনক কায ম পয েবণ/িনরীেণর উেে জলায় অবিত উপেজলা কায ালয়
পিরদশ ন।

[৪.২.১] পিরদশ নত কায ালয়
সংা

ত ও যাগােযাগ ি অিধদর, জলা
কায ালয়, িড়াম

মন িববরণী, পিরদশ ন িতেবদন ও ছিব
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
আইিস িশের উয়ন কায মেক গিতশীল রাখেত জলা ও উপেজলা পয ােয় আইিস কিমর সভা
আেয়াজন।

জলা ও উপেজলা পয ােয়
আইিস কিমর সভা

জলা ও উপেজলা পয ােয় গত
আইিস কিমর সকল সদ

সভায় অংশহেণর নাশ রণ

িডিজটাল বাংলােদশ িদবস উযাপন।
জলা/উপেজলা পয ােয়
িডিজটাল বাংলােদশ িদবস
উযাপন

জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম েয়াজনীয় িনেদ শনা ও িচ/আমণপ

জলা/ উপেজলার সরকাির দের দতা, ত িসা ও ইেলকিনক বাপনা বতেনর লে ই-
নিথ/িড-নিথ িবষয়ক অনলাইন/সরাসির িশণ দান।

িশণাথ সংা
জলা ও উপেজলা পয ােয়র সকল
সরকাির অিফসসেহর
কম কতা/কাম চারী

িশেণ অংশহেণর জ সংি দের প রণ

টকসই িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণ জলা/উপেজলায় সাধারণ
জনগণ/কম কতা/কম চারী/ছাছাী/িশকেদর িডিজটাল িনরাপা আইন ২০১৮ িবষয়ক
সেচতনতালক িিফং দান।

অংশহণকারীর সংা াব সংি িতান েয়াজনীয় সহেযািগতা, িনেদ শনা ও পিরদশ ন

জলায় ািপত শখ রােসল িডিজটাল াব াবহােরর মােম িশক/ছাছাী/বক-বতীেদর
অংশহেণ আইিস/াািমং/সাইবার সেচতনতা িবষয়ক িশণ আেয়াজন।

িশণাথ সংা াব সংি িতান েয়াজনীয় সহেযািগতা, িনেদ শনা ও পিরদশ ন

জলায় ািপত/ািপত শখ রােসল িডিজটাল াব/ল অব িফউচার/িড-সট সার এর সমতা
ও বহার উপেযািগতা ির লে কায ম পিরদশ ন।

পিরদশ নত াব সংা াব সংি িতান েয়াজনীয় সহেযািগতা, িনেদ শনা ও পিরদশ ন

সরকাির দেররর কম কতা/কম চারীেদর আইিস ও উাবনী িবষেয় সমতা িকরেণ
আইিস/িডিজটাল িনরাপা িবষয়ক িশণ/পরামশ  দান।

িশণাথ সংা
জলা ও উপেজলা পয ােয়র সকল
সরকাির দর

সবা দান সংা েয়াজনীয় পরামশ  ও কািরগির
সহেযািগতা

জলা শাসক ও উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালেয়র িভিডও/ম কনফাের, এিপএ, ই-নিথ,
জিনবন, ই-কাট , কিউটার হাড ওয়ার/সফটওয়ার, নটওয়াক/ ইারেনট সহ অা কােজ
েয়াজনীয় কািরগির সহেযািগতা দান।

িভিডও/ম কনফাের/সবা
সংা

জলা ও উপেজলা পয ােয়র সকল
সরকাির দর

সবা দান সংা েয়াজনীয় পরামশ  ও কািরগির
সহেযািগতা

জলা/উপেজলার সরকাির দেরর কম কতা/কম চারীেদর দািরক কােজর দতা ির লে
পাট াল/িবিভ অািেকশন বা সফটওয়ার/ আইিস বহার িবষয়ক অনলাইন/সরাসির িশণ
দান।

িশণাথ সংা
জলা ও উপেজলা পয ােয়র সকল
সরকাির দর

সবা দান সংা েয়াজনীয় পরামশ  ও কািরগির
সহেযািগতা

িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণ জলা ও উপেজলা পয ােয় আইিস িবষয়ক অনলাইন/সরাসির
পরামশ /সবা দান এবং রা (কািভড-১৯ ভাকিসন িনবন) সফটওয়াের ত সংেশাধন িবষয়ক
সবা দান।

দানত পরামশ /সবা
সংা

জলা ও উপেজলা পয ােয়র সকল
সরকাির দর

সবা দান সংা েয়াজনীয় পরামশ  ও কািরগির
সহেযািগতা

শখ রােসল িদবস উযাপন।
জলা/উপেজলা পয ােয় শখ
রােসল িদবস উযাপন

জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম েয়াজনীয় িনেদ শনা/সহেযািগতা/িচ/আমণপ



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ০৪, ২০২২ ০১:৩১ া: ১৭ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ০৪, ২০২২

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



                পরিরিষ্ট গ 

                     
আঞ্চরিক/মাঠ পর্ যায়েি কার্ যািয়েি জাতীে শুদ্ধাচাি ককৌিি কম য-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

                           আঞ্চরিক/মাঠ পর্ যায়েি কার্ যািয়েি নাম: তথ্য ও কর্াগায়র্াগ প্রযুরি অরিদপ্তি, কজিা কার্ যািে, কুরিগ্রাম।  

 

কার্ যক্রয়মি নাম কম যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কি 

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নিদারেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩  

অর্ যবছয়িি 

িক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রগরত পরিবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩   মন্তব্য 

িক্ষ্যমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ককাোর্ যাি 

২ে 

ককাোর্ যাি 

৩ে ককাোর্ যাি ৪র্ য 

ককাোর্ যাি 

কমার্ 

অজযন 

অরজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননরতকতা করমটি সভা আয়োজন 
সভা 

আয়োরজত 
২ সংখ্যা কপ্রাগ্রামাি ২ 

িক্ষ্যমাত্রা  ১  ১  

  

অজযন      

১.২ ননরতকতা করমটিি সভাি রসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

বাস্তবারেত 

রসদ্ধান্ত 
৩ % কপ্রাগ্রামাি ১০০ 

িক্ষ্যমাত্রা  ১০০  ১০০  

  

অজযন      

১.৩ সুিাসন প্ররতষ্ঠাি রনরমত্ত 

অংিীজয়নি (stakeholders) 

অংিগ্রহয়ণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা কপ্রাগ্রামাি ১ 

িক্ষ্যমাত্রা   ১   

  

অজযন      

১.৪ অংিীজয়নি অংিগ্রহয়ণ  সভাি 

রসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

বাস্তবারেত 

রসদ্ধান্ত 
৩ % কপ্রাগ্রামাি ১০০ 

িক্ষ্যমাত্রা   ১০০   

  

অজযন      

১.৫ কম য-পরিয়বি উন্নেন (স্বাস্থযরবরি 

অনুসিণ/টিওএন্ডইভুি অয়কয়জা 

মািামাি রবনষ্টকিণ/পরিষ্কাি-

পরিচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ 

উন্নত কম য-

পরিয়বি 
৫ 

সংখ্যা 

ও 

তারিখ 

কপ্রাগ্রামাি ও 

সহকািী কপ্রাগ্রামাি 

১ 

এবং 

০১.০২.২০২২ 

িক্ষ্যমাত্রা 

 
  ০১.০২.২০২৩   

  

অজযন      

১.৬ আঞ্চরিক/মাঠ পর্ যায়েি কার্ যািে 

কর্তযক প্রণীত জাতীে শুদ্ধাচাি ককৌিি 

কম য-পরিকল্পনা, ২০২২-২৩ ও 

নত্রমারসক পরিবীক্ষ্ণ প্ররতয়বদন 

দপ্তি/সংস্থাে দারখি ও স্ব স্ব 

ওয়েবসাইয়র্ আপয়িাডকিণ 

কম য-পরিকল্পনা  

ও নত্রমারসক  

প্ররতয়বদন 

দারখিকৃত ও 

আপয়িাডকৃত 

৩ তারিখ কপ্রাগ্রামাি 

১ম: ১০.১০.২২ 

২ে: ১০.০১.২২ 

৩ে:১০.০৪.২৩ 

৪র্ য: ১০.০৭.২৩ 

িক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১  

  

অজযন      

১.৭ শুদ্ধাচাি পুিস্কাি প্রদান এবং 

পুিস্কািপ্রাপ্তয়দি তারিকা ওয়েবসাইয়র্ 

প্রকাি 

প্রদত্ত পুিস্কাি ২ তারিখ   

িক্ষ্যমাত্রা      

 

প্রিান 

কার্ যািে 

কর্য়ক 

সম্পন্ন কিা 

হে। 

অজযন      



                পরিরিষ্ট গ 

২.  কসবা প্রদান ও ক্রয়েি কক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচাি ........................................................................ 

২.১ রপরপএ ২০০৬-এি িািা ১১(২) ও 

রপরপআি ২০০৮-এি রবরি ১৬(৬) 

অনুর্ােী ২০২১-২২ অর্ য বছয়িি ক্রে-

পরিকল্পনা  ওয়েবসাইয়র্ প্রকাি 

ক্রে-পরিকল্পনা 

ওয়েবসাইয়র্ 

প্রকারিত 

৪ তারিখ   

িক্ষ্যমাত্রা      

 

প্রিান 

কার্ যািে 

কর্য়ক 

সম্পন্ন কিা 

হে। 

অজযন 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২.২ কসবা প্রদায়নি কক্ষ্য়ত্র কিরজস্টায়ি 

প্রয়দে কসবাি রববিণ ও কসবাগ্রহীতাি 

মতামত সংিক্ষ্ণ 

 

কিরজস্টাি 

হািনাগাদকৃত 
৬ তারিখ কপ্রাগ্রামাি 

১ম: ৩০.০৯.২২ 

২ে: ৩১.১২.২২ 

৩ে:৩১.০৩.২৩ 

৪র্ য:৩০.০৬.২৩ 

িক্ষ্যমাত্রা ৩০.০৯.২২ ৩১.১২.২২ ৩১.০৩.২৩ ৩০.০৬.২৩  

  
অজযন      

৩. শুদ্ধাচাি সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতয়িায়ি সহােক অন্যান্য কার্ যক্রম…………….. (অগ্রারিকাি রভরত্তয়ত নুযনতম পাঁচটি কার্ যক্রম) 

৩.১ কম যকতযা-কম যচািীয়দি 

অংিগ্রহয়ণ শুদ্ধাচাি ও সুিাসন 

সংক্রান্ত প্ররিক্ষ্ণ আয়োজন 

প্ররিক্ষ্ণ 

আয়োরজত 
৪ সংখ্যা কপ্রাগ্রামাি  ১ 

িক্ষ্যমাত্রা ১       

অজযন       

৩.২ কম যকতযা-কম যচািীয়দি 

অংিগ্রহয়ণ রডরজর্াি হাইয়জরনটি, 

রডরজর্াি রডভাইস, ইন্টািয়নর্ এবং 

তথ্য িক্ষ্ণায়বক্ষ্ণ ও রনিাপত্তা 

রনয়দ যরিকা ২০২০ সয়চতনতামূিক 

রির ং আয়োজন 

আয়োরজত 

রির ং 
৪ সংখ্যা কপ্রাগ্রামাি  ১ 

িক্ষ্যমাত্রা  ১       

অজযন      

৩.৩ কম যকতযা-কম যচািীয়দি 

অংিগ্রহয়ণ দূনীরত দমন করমিন 

আইন- ২০০৪/ দূনীরত দমন 

রবরিমািা- ২০০৭ রবষেক প্ররিক্ষ্ণ 

আয়োজন   

প্ররিক্ষ্ণ 

আয়োরজত 
৪ সংখ্যা কপ্রাগ্রামাি  ১ 

িক্ষ্যমাত্রা  ১      

অজযন      

৩.৪ কম যকতযা-কম যচািীয়দি 

অংিগ্রহয়ণ পাবরিক প্ররকউিয়মন্ট 

আইন ২০০৬, পাবরিক প্ররকউিয়মন্ট 

রবরিমািা ২০০৮ রবষেক প্ররিক্ষ্ণ 

আয়োজন  

প্ররিক্ষ্ণ 

আয়োরজত 
৪ সংখ্যা কপ্রাগ্রামাি  ১ 

িক্ষ্যমাত্রা   ১     

অজযন      

৩.৫ কম যকতযা-কম যচািীয়দি 

অংিগ্রহয়ণ সিকারি কম যচািী (শংখিা 

ও আপীি) রবরিমািা- ২০১৮, 

দাপ্তরিক কায়জ রিষ্ঠাচাি এবং 

প্রয়র্াকি রবষেক প্ররিক্ষ্ণ আয়োজন 

প্ররিক্ষ্ণ 

আয়োরজত 
৪ সংখ্যা কপ্রাগ্রামাি  ১ 

িক্ষ্যমাত্রা    ১     

অজযন      

রব:দ্র:- ককান ক্ররময়কি কার্ যক্রম প্রয়র্াজয না হয়ি তাি কািণ মন্তব্য কিায়ম উয়েখ কিয়ত হয়ব। 

 



ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা 

 

  আঞ্চরিক/র্াঠ পর্ যায়েি কার্ যািয়েি নার্: তথ্য ও যর্াগায়র্াগ প্রযুরি অরিদপ্তি, যেিা কার্ যািে, কুরিগ্রার্  

 

ক্রর্  
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচয়কি র্ান 
িক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

 অসািািণ উত্তর্ চিরত র্ান 

 ১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] ই-নরিি ব্যবহাি বৃরি   

]১.১.১ [ই-ফাইয়ি যনাট 

রনস্পরত্তকৃত 
% ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 
[২.১] তথ্য বাতােন 

হািনাগাদকিণ 

[২.১.১] তথ্য বাতােয়ন সকি 

যসবা বক্স হািনাগাদকৃত  

হািনাগায়দি 

সংখ্যা 
১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রবরভন্ন প্রকাশনা ও 

তথ্যারদ তথ্য বাতােয়ন প্রকারশত 

হািনাগায়দি 

সংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 
]৩ .১[  ই -উদ্ভাবনগভর্ন্যান্স ও  

কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবােন  

[৩.১.১] কর্ যপরিকল্পনা 

বাস্তবােন সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ 

আয়োরেত  

প্ররশক্ষ্য়ণি 

সংখ্যা 
৫ ২ ১ ১ 

[৩.১.২] কর্ যপরিকল্পনাি 

বাস্তবােন অগ্রগরত পর্ যায়িাচনা 

সংক্রান্ত সভা আয়োরেত 

সভাি সংখ্যা ৫ ২ ১ ১ 

[৩.১.৩] কর্ যপরিকল্পনাি 

অি যবারষ যক স্ব -মূল্যােন 

প্ররতয়বদন ঊর্ধ্যতন কর্তযপয়ক্ষ্ি 

রনকট যপ্ররিত 

তারিখ ৫ ১৩/০১/২০২৩ ২০/০১/২০২৩ ২৭/০১/২০২৩ 

০৪ 

[৪.১] একটি উদ্ভাবনী িািণা / 

যসবা সহরেকিণ/  ক্ষুদ্র 

উন্নেন কার্ যক্রর্ বাস্তবােন  

[৪.১.১] একটি উদ্ভাবনী িািনা / 

যসবা সহরেকিণ/  ক্ষুদ্র উন্নেন 

কার্ যক্রর্ বাস্তবারেত  

তারিখ  ৫ ২৮/২/২০২৩  ১৫/০৩/২০২৩  ১৫/০৪/২০২৩ 

 

 

 

 

 

 

 



অরভয়র্াগ প্ররতকাি ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ য-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

   

 

 

  আঞ্চরিক/র্াঠ পর্ যায়েি কার্ যািয়েি নার্: তথ্য ও যর্াগায়র্াগ প্রযুরি অরিদপ্তি, যেিা কার্ যািে, কুরিগ্রার্  

কার্ যক্রয়র্ি 

যক্ষ্ত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচয়কি র্ান 

প্রকৃত 

অেযন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অেযন 

২০২১-

২২ 

িক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩  

অসািািণ 
অরত 

উত্তর্ 
উত্তর্  

চিরত 

র্ান 

চিরত 

র্ায়নি 

রনয়ে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক 

ব্যবস্থাপনা 

 

 

৫ 

]১.১ [ অরভয়র্াগ রনষ্পরত্ত কর্ যকতযা 

(অরনক) ও আরপি কর্ যকতযাি তথ্য 

ওয়েবসাইয়ট ত্রত্রর্ারসক রভরত্তয়ত 

হািনাগাদকিণ  

]১.১.১[   অরনক ও 

আরপি কর্ যকতযাি তথ্য 

হািনাগাদকৃত এবং 

ওয়েবসাইয়ট 

আপয়িাডকৃত 

হািনাগায়দি 

সংখ্যা 

 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পরিবীক্ষ্ণ ও 

সক্ষ্র্তা বৃরি 

 

২০ 

[২.১] রনরদ যষ্ট সর্য়ে অনিাইন/ 

অফিাইয়ন প্রাপ্ত অরভয়র্াগ রনষ্পরত্ত এবং 

রনষ্পরত্ত সংক্রান্ত র্ারসক প্ররতয়বদন 

উর্ধ্যতন কর্তযপক্ষ্ বিাবি যপ্রিণ   

[২.১.১] অরভয়র্াগ 

রনষ্পরত্তকৃত  
% 

৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কর্ যকতযা/কর্ যচািীয়দি অরভয়র্াগ 

প্ররতকাি ব্যবস্থা এবং রেআিএস 

সফটওেযাি রবষেক প্ররশক্ষ্ণ আয়োেন 

[২.২.১] প্ররশক্ষ্ণ 

আয়োরেত 

প্ররশক্ষ্য়ণি 

সংখ্যা 

৫ 

 
- - ১ - - - - 

[২.৩] ত্রত্রর্ারসক রভরত্তয়ত পরিবীক্ষ্ণ 

এবং ত্রত্রর্ারসক পরিবীক্ষ্ণ প্ররতয়বদন 

উর্ধ্যতন কর্তযপয়ক্ষ্ি রনকট যপ্রিণ 

]২.৩.১[  ত্রত্রর্ারসক 

প্ররতয়বদন যপ্ররিত 

  প্ররতয়বদন 

যপ্রিয়ণি 

সংখ্যা 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অরভয়র্াগ প্ররতকাি ব্যবস্থাপনা 

রবষয়ে যেকয়হাল্ডািগয়ণি সর্ন্বয়ে 

অবরহতকিণ সভা  

[২.৪.১] সভা অনুরষ্ঠত সভাি সংখ্যা ৪ - - ১ -  - - 

 

 

 

 

 



 

যসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত বাস্তবােন কর্ য-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩   

 

 

           আঞ্চরিক/র্াঠ পর্ যায়েি কার্ যািয়েি নার্: তথ্য ও যর্াগায়র্াগ প্রযুরি অরিদপ্তি, যেিা কার্ যািে, কুরিগ্রার্  

কার্ যক্রয়র্ি 

যক্ষ্ত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যস

ম্পাদন 

সূচয়ক

ি র্ান 

প্রকৃত 

অেযন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অেযন 

২০২১-

২২  

িক্ষ্যর্াত্রা ২০২২ -২০২৩  

অসািাি

ণ 

অরত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চিরত 

র্ান 

চিরত 

র্ায়নি 

রনয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারতষ্ঠারনক 

 

 

১০  

]১.১ [ যসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

পরিবীক্ষ্ণ করর্টিি রসিান্ত 

বাস্তবােন 

]১.১.১[  রসিান্ত 

বাস্তবারেত 
% ৫ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] যসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

ত্রত্রর্ারসক রভরত্তয়ত 

হািনাগাদকিণ   

[১.২.১] 

ওয়েবসাইয়ট  প্ররত 

ত্রত্রর্ারসয়ক 

হািনাগাদকৃত 

হািনাগায়দি 

সংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

সক্ষ্র্তা 

অেযন ও 

পরিবীক্ষ্ণ 

১৫ 

[২.১] যসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

রবষেক  প্ররশক্ষ্ণ আয়োেন  

 

]২.১.১ [ প্ররশক্ষ্ণ 

আয়োরেত 

 

প্ররশক্ষ্য়ণি 

সংখ্যা 

 

১০  - - ১ - - - - 

]২.২ [যসবা প্রদান রবষয়ে  

যেকয়হাল্ডািগয়ণি সর্ন্বয়ে 

অবরহতকিণ সভা আয়োেন 

]২.২.১ [

অবরহতকিণ সভা 

অনুরষ্ঠত 

সভাি সংখ্যা ৫  - - ১ - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



তথ্য অরিকাি রবষয়ে ২০২২-২০২৩ অি যবছয়িি বারষ যক কর্ যপরিকল্পনা  

 

 

                 আঞ্চরিক/র্াঠ পর্ যায়েি কার্ যািয়েি নার্: তথ্য ও যর্াগায়র্াগ প্রযুরি অরিদপ্তি, যেিা কার্ যািে, কুরিগ্রার্  

কর্ যসম্পাদয়নি 

যক্ষ্ত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচয়কি র্ান 

প্রকৃত 

অেযন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অেযন 

২০২১-

২২ 

িক্ষ্যর্াত্রা ২০২২ -২০২৩  

অসািািণ 
অরত 

উত্তর্ 
উত্তর্  

চিরত 

র্ান 

চিরত 

র্ায়নি 

রনয়ে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক ১০ 

 

]১.১ [তথ্য অরিকাি আইন অনুর্ােী 

নরনি যারিত সর্য়েি র্য়ে তথ্য প্রদা  

 

]১.১.১[  রনি যারিত 

সর্য়েি র্য়ে তথ্য 

প্রদানকৃত 

% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

সক্ষ্র্তা বৃরি 
১৫ 

]২.১ [ স্বপ্রয়ণারদতভায়ব প্রকাশয়র্াগ্য 

তথ্য হািনাগাদ কয়ি ওয়েবসাইয়ট 

প্রকাশ 

]২.১.১ [ হািনাগাদকৃত 

তথ্য ওয়েবসাইয়ট 

প্রকারশত 

তারিখ 

 
০৩   

৩১ -১২-

২০২২ 

১০-

০১-

২০২৩ 

২০-

০১-

২০২৩ 

৩১-

০১-

২০২৩ 

- 

[৩.১] বারষ যক প্ররতয়বদন প্রকাশ  
[৩.১.১] বারষ যক 

প্ররতয়বদন প্রকারশত  
তারিখ  ০৩    

১৫-১০-

২০২২ 

১৫-

১১-

২০২২ 

১৫-

১২-

২০২২ 

- - 

]৪.১ [তথ্য অরিকাি আ ইন  , ২০০৯

িািা অনুসায়ি র্াবতীে ৫ এি 

তয়থ্যি কযাটাগরি  ও কযাটািগ 

ত্রতরি/ হািনাগাদকিণ 

]৪.১.১ [ তয়থ্যি  

কযাটাগরি  ও কযাটািগ 

প্রস্তুতকৃত / হািনাগাদকৃত  

তারিখ ০৩   
৩১ -১২-

২০২২ 

১০-

০১-

২০২৩ 

২০-

০১-

২০২৩ 

৩১-

০১-

২০২৩  

- 

[৫.১] তথ্য অরিকাি আইন ও 

রবরিরবিান সম্পয়কয েনসয়চতনতা 

বৃরিকিণ 

[৫.১.১] প্রচাি কার্ যক্রর্ 

সম্পন্ন 

কার্ যক্রয়র্ি 

সংখ্যা 
০৩   ২ ১ - - - 

]১.৬[  তথ্য অরিকাি রবষয়ে 

কর্ যকতযায়দি প্ররশক্ষ্ণ আয়োেন    

[৬.১.১] প্ররশক্ষ্ণ 

আয়োরেত 

প্ররশক্ষ্য়ণি 

সংখ্যা  
০৩   ১ - - - - 

           

 


