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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

াামার, জলা কায ালয়, িড়াম, আইিস অিধদর

এবং
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বািষ ক কম সাদন ি
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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:

সমা এবং চােলসহ:

ভিবৎ পিরকনা:

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:
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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 ২০২১ সােলর ন মােসর ২৪ 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
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ
িনধ ািরত লমাা

অজেনর
ে যৗথভােব

দািয়া
মণালয়/িবভাগ/

সংহাসেহর নাম

উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

ই গভা িবষয়ক সমতা ি।

ই-নিথ/িড-নিথ িশেণর িশণাথ সংা ১০০ ১০০ ১১০ ১২০ ১৩০
ত ও যাগােযাগ ি
অিধদর ।

সংা, িশণ
িতেবদন

দ আইিস িবষয়ক পরামশ  সংা ২৫০ ৩০০ ৩৫০ ৪০০ ৪৫০
ত ও যাগােযাগ ি
অিধদর।

সংা, পরামশ 
দান িতেবদন

পাট াল/িবিভ অািেকশন বা সফটওয়ার / আইিস
বহার িবষয়ক িশণ দান

সংা ২০ ৩০ ৩০ ৪০ ৫০
ত ও যাগােযাগ ি
অিধদর।

সংা, িশণ
িতেবদন

আইিস িশের উয়েনর লে ত
ও যাগােযাগ ি সসারেন
িবিভ ইেভ আেয়াজেনর মােম
দেশর আইিস সের উেেযা
সফলতা সব ের কাশ/ চার ও
সেচতনতা িকরণ ও ণগত
িশার মােনায়ন ও আইিসর নন
নন িবষেয় উদকরণ।

জলা ও উপেজলায় িডিজটাল বাংলােদশ িদবস ইতািদ
আেয়াজন

তািরখ ১২-১২-২০১৯ ১২-১২-২০২০ ১২-১২-২০২১ ১২-১২-২০২২ ১২-১২-২০২৩
ত ও যাগােযাগ ি
অিধদর।

সংা, আেয়ািজত
িবিভ ইেভ এর
িতেবদন

জলা ও উপেজলায় আেয়ািজত
সভা/সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন

সংা ১ ১ ৪ ৫ ৫
ত ও যাগােযাগ ি
অিধদর।

সংা, আেয়ািজত
সভা সিমনার
িতেবদন

টকসই িডিজটাল বাংলােদশ
িবিনম ােণ মানব সদ উয়েন
আইিস িনভর কম সংােনর লে
িশণ আেয়াজন।

ছাছাী/বক-বতীেদর
আইিস/াািমং/আউটেসািস ং/ িডিজটাল মােকং/
ীেলিং/ সাইবার/সাশাল-িমিডয়া সেচতনতা িবষয়ক
িশণ আেয়াজন

সংা ১০০ ১২০ ১৫০ ১৮০
ত ও যাগােযাগ ি
অিধদর।

সংা, িশণ
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

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 ৮ ১০০ ১০০ ১১০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২০ ১৩০

[১.২] িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণ জলা
ও উপেজলা পয ােয় আইিস িবষয়ক
অনলাইন/সরাসির পরামশ /সবা দান।

[১.২.১]
দানত
পরামশ /সবা
সংা

সমি সংা ৭ ২৫০ ৩০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ৪০০ ৪৫০

[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 ২০ ৩০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৪০ ৫০

[১.৪] জলা/উপেজলা পয ােয় সরকােরর
শাসিনক কাজেক তরািত করেত
িভিডও/ম কনফাের এর আেয়াজন/
েয়াজনীয় সহেযািগতা দান।

[১.৪.১]
িভিডও/ম
কনফাের
সংা

সমি সংা ৩ ১৮ ২০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩৫ ৪০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

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 এর
সমতা ও বহার উপেযািগতা ির লে
কায ম পিরদশ ন।

[২.১.১]
পিরদশ নত
াব সংা

সমি সংা ৮ ৭৯ ৬০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ৮০ ৯০

[২.২] িডিজটাল বাংলােদশ িদবস উযাপন।

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

তািরখ তািরখ ৭ ১২.১২.১৯ ১২.১২.২০ ১২.১২.২১ ৩১.১২.২১ ৩১.১২.২১ ১২.১২.২২ ১২.১২.২৩

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

[২.৩.১] জলা
ও উপেজলা
পয ােয় আইিস
কিমর সভা

সমি সংা ৫ ১২ ২২ ২২ ২০ ১৫ ১০ ৫ ৩০ ৩৫
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

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] িজববষ  উপলে জলায় ািপত শখ
রােসল িডিজটাল াব াবহােরর মেম
ছাছাী/বক-বতীেদর অংশহেণ
আইিস/াািমং/আউটেসািস ং/
ীেলিং/িডিজটাল মােকং িবষয়ক
িশণ আেয়াজন।

[৩.১.১]
িশণাথ
সংা

সমি সংা ৭ ৫০ ১২০ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ১৫০ ১৮০

[৩.২] িজববষ  উপলে জলায় ািপত
শখ রােসল িডিজটাল াব াবহােরর
মেম িশক/ছাছাীেদর সাইবার/সাশাল-
িমিডয়া সেচতনতা িবষয়ক িশণ
আেয়াজন।

[৩.২.১]
িশণাথ
সংা

সমি সংা ৬ ৩০ 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 ১৫ ১০ ৫ ৩০ ৪০

[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 ৭ ৬ ৫ ৪ ১০ ১২

[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 ৪ ৩ ২ ১ ১০ ১৫
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

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
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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
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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

িশেণর উপিিতর কিপ

[১.২] িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণ জলা ও উপেজলা পয ােয় আইিস িবষয়ক অনলাইন/সরাসির পরামশ /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

িশেণর উপিিতর কিপ

[১.৪] জলা/উপেজলা পয ােয় সরকােরর শাসিনক কাজেক তরািত করেত িভিডও/ম কনফাের এর আেয়াজন/
েয়াজনীয় সহেযািগতা দান।

[১.৪.১] িভিডও/ম কনফাের
সংা

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

িভিডও/ম কনফাের
রিজার এর কিপ

[২.১] জলায় ািপত/ািপত শখ রােসল িডিজটাল াব/ল অব িফউচার 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

াব পিরদশ ন িতেবদন

[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 ছিবসহ
িতেবদন

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

[২.৩.১] জলা ও উপেজলা পয ােয়
আইিস কিমর সভা

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

সভার কায িববরণী

[৩.১] িজববষ  উপলে জলায় ািপত শখ রােসল িডিজটাল াব াবহােরর মেম ছাছাী/বক-বতীেদর
অংশহেণ আইিস/াািমং/আউটেসািস ং/ ীেলিং/িডিজটাল মােকং িবষয়ক িশণ আেয়াজন।

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

িশেণর উপিিতর কিপ

[৩.২] িজববষ  উপলে জলায় ািপত শখ রােসল িডিজটাল াব াবহােরর মেম িশক/ছাছাীেদর
সাইবার/সাশাল-িমিডয়া সেচতনতা িবষয়ক িশণ আেয়াজন।

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

িশেণর উপিিতর কিপ

[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

উপিিতর কিপ

[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 কায ালয়,
িড়াম

সভার কায িববরণী

[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

পিরদশ ন িতেবদন
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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
িজববষ  উপলে জলায় ািপত শখ রােসল িডিজটাল াব াবহােরর মেম ছাছাী/বক-
বতীেদর অংশহেণ আইিস/াািমং/আউটেসািস ং/ ীেলিং/িডিজটাল মােকং িবষয়ক িশণ
আেয়াজন।

িশণাথ সংা ত ও যাগােযাগ ি অিধদর েয়াজনীয় িনেদ শনা, সহেযািগতা ও বােজট বরা

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

ত ও যাগােযাগ ি অিধদর েয়াজনীয় িনেদ শনা, সহেযািগতা ও বােজট বরা

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

িশণাথ সংা ত ও যাগােযাগ ি অিধদর েয়াজনীয় িনেদ শনা, সহেযািগতা ও বােজট বরা

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

পিরদশ নত াব সংা
জলার শখ রােসল িডিজটাল াব/ল অব
িফউচার া িশা িতানসহ

কািভড ১৯ পিরিিতেত িশা িতানসহ খালা
থাকার উপর িনভরশীল।

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
ত ও যাগােযাগ ি অিধদর । জলার
শখ রােসল িডিজটাল াব/ল অব
িফউচার া িশা িতানসহ।

েয়াজনীয় িনেদ শনা, সহেযািগতা ও বােজট বরা ।
কািভড ১৯ পিরিিতেত িশা িতানসহ খালা
থাকা ও ছাছাীেদর উপিিতর উপর িনভরশীল।

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

িশণাথ সংা
ত ও যাগােযাগ ি অিধদর । জলার
শখ রােসল িডিজটাল াব/ল অব
িফউচার া িশা িতানসহ।

েয়াজনীয় িনেদ শনা, সহেযািগতা ও বােজট বরা ।
কািভড ১৯ পিরিিতেত িশা িতানসহ খালা
থাকা ও ছাছাীেদর উপিিতর উপর িনভরশীল।

িজববষ  উপলে জলায় ািপত শখ রােসল িডিজটাল াব াবহােরর মেম ছাছাী/বক-
বতীেদর অংশহেণ আইিস/াািমং/আউটেসািস ং/ ীেলিং/িডিজটাল মােকং িবষয়ক িশণ
আেয়াজন।

িশণাথ সংা
ত ও যাগােযাগ ি অিধদর । জলার
শখ রােসল িডিজটাল াব/ল অব
িফউচার া িশা িতানসহ।

েয়াজনীয় িনেদ শনা, সহেযািগতা ও বােজট বরা ।
কািভড ১৯ পিরিিতেত িশা িতানসহ খালা
থাকা ও ছাছাীেদর উপিিতর উপর িনভরশীল।
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



সংয োজনী ৪: 

                     আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের জাতীে শুদ্ধাচার ককৌশি কম য-পলরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 
 

      আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের নাম: তথ্য ও কর্াগায়র্াগ প্রযুলি অলিদপ্তর, কজিা কার্ যািে, কুলিগ্রাম  

 

কার্ যক্রয়মর নাম কম যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কর 

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নর

দালেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যলি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ যবছয়রর 

িক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রগলত পলরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

িক্ষ্যমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ককাোর্ যার 

২ে 

ককাোর্ যার 

৩ে 

ককাোর্ যার 

৪র্ য 

ককাোর্ যার 

কমার্ 

অজযন 

অলজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রালতষ্ঠালনক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননলতকতা কলমটি সভা আযেোজন সভা আয়োলজত ২ সংখ্যা কপ্রাগ্রামার ৪ িক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন      

১.২ ননলতকতা কলমটির সভার লসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

বাস্তবালেত 

লসদ্ধান্ত 

৩ % কপ্রাগ্রামার ১০০ িক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজযন      

১.৩ সুশাসন প্রলতষ্ঠার লনলমত্ত অংশীজয়নর 

(stakeholders) অংশগ্রহয়ণ  সভা 

অনুলষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা কপ্রাগ্রামার ১ িক্ষ্যমাত্রা   ১     

অজযন      

১.৪ অংশীজয়নর অংশগ্রহয়ণ  সভার লসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

বাস্তবালেত 

লসদ্ধান্ত 

৩ % কপ্রাগ্রামার ১০০ িক্ষ্যমাত্রা   ১০০     

অজযন      

১.৫ কম য-পলরয়বশ উন্নেন (স্বাস্থযলবলি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অয়কয়জা মািামাি 

লবনষ্টকরণ/পলরষ্কার-পলরচ্ছন্নতা বৃলদ্ধ ইতযালদ  

উন্নত কম য-

পলরযেশ 

৫ সংখ্যা 

ও 

তালরখ 

কপ্রাগ্রামার ও 

সহকারী 

কপ্রাগ্রামার 

১  

এেং 

০১.০২.২০২২ 

িক্ষ্যমাত্রা 

 

  ০১.০২.২০

২২ 

    

অজযন      

১.৬ আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিে কর্তযক 

প্রণীত জাতীে শুদ্ধাচার ককৌশি কম য-

পলরকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রমালসক 

পলরবীক্ষ্ণ প্রলতয়বদন দপ্তর/সংস্থোে দালখি 

ও স্ব স্ব ওযেেসোইযে আপযিোডকরণ  

 কম য-পলরকল্পনা  

ও নত্রমালসক 

প্রলতয়বদন 

দালখিকৃত ও 

আপয়িাডকৃত  

৩ তালরখ কপ্রাগ্রামার ১ম: ১০.১০.২১ 

২ে: ১০.০১.২১ 

৩ে:১০.০৪.২২ 

৪র্ য: ১০.০৭.২২ 

িক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন      

১.৭ শুদ্ধোচোর পুরস্কোর প্রদোন এেং 

পুরস্কোরপ্রোপ্তযদর তোলিকো ওযেেসোইযে 

প্রকোশ 

প্রদত্ত পুরস্কোর ২ তোলরখ   িক্ষ্যমাত্রা       প্রধোন 

কো যোিে 

থর্যক সম্পন্ন 

করো হে। 
অজযন      



কার্ যক্রয়মর নাম কম যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কর 

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নর

দালেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যলি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ যবছয়রর 

িক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রগলত পলরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

িক্ষ্যমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ককাোর্ যার 

২ে 

ককাোর্ যার 

৩ে 

ককাোর্ যার 

৪র্ য 

ককাোর্ যার 

কমার্ 

অজযন 

অলজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  থসেো প্রদোন ও ক্রযের থেযে শুদ্ধোচোর ........................................................................ 

২.১ লপলপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

লপলপআর ২০০৮-এর লবলি ১৬(৬) অনুর্ােী 

২০২১-২২ অর্ য বছয়রর ক্রে-পলরকল্পনা  

ওয়েবসাইয়র্ প্রকাশ 

ক্রে-পলরকল্পনা 

ওয়েবসাইয়র্ 

প্রকালশত 

৪ তালরখ   িক্ষ্যমাত্রা       প্রধোন 

কো যোিে 

থর্যক সম্পন্ন 

করো হে। 

অজযন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২.২ কসবা প্রদায়নর কক্ষ্য়ত্র করলজস্টায়র প্রয়দে 

কসবার লববরণ ও কসবাগ্রহীতার মতামত 

সংরক্ষ্ণ 

 

থরলজস্টোর 

হোিনোগোদকৃত 

৬ তালরখ কপ্রাগ্রামার ১ম: ৩০.০৯.২১ 

২ে: ৩১.১২.২১ 

৩ে:৩১.০৩.২২ 

৪র্ য: ৩০.০৬.২২ 

িক্ষ্যমাত্রা ৩০.০৯.২১ ৩১.১২.২১ ৩১.০৩.২২ ৩০.০৬.

২২ 

   

অজযন      

৩. শুদ্ধাচার সংলিষ্ট এবং দুনীলত প্রলতয়রায়ি সহােক অন্যান্য কার্ যক্রম…………….. (অগ্রোলধকোর লিলত্তযত ন্যুনতম পাঁচটি কো যক্রম) 

৩.১ কম যকতযা-কম যচারীয়দর অংশগ্রহয়ণ 

শুদ্ধোচোর ও সুশাসন সংক্রান্ত প্রলশক্ষ্ণ 

আয়োজন 

প্রলশেণ 

আযেোলজত 
৪ সংখ্যো কপ্রাগ্রামার  ২ 

িক্ষ্যমাত্রা ১  ১     

অজযন      

৩.২ কম যকতযা-কম যচারীয়দর অংশগ্রহয়ণ 

লডলজেোি হোইযজলনটি, লডলজেোি লডিোইস, 

ইন্টোরযনে এেং তথ্য রেণোযেেণ ও 

লনরোপত্তো লনযদ যলশকো ২০২০ সযচতনতোমূিক 

লিল ং আযেোজন 

আযেোলজত 

লিল ং 
৪ সংখ্যো কপ্রাগ্রামার  ২ 

িক্ষ্যমাত্রা  ১  ১    

অজযন      

৩.৩ কম যকতযা-কম যচারীয়দর অংশগ্রহয়ণ 

দূনীলত দমন কলমশন আইন- ২০০৪/ দূনীলত 

দমন লেলধমোিো- ২০০৭ লেষেক প্রলশেণ 

আযেোজন   

প্রলশেণ 

আযেোলজত 
৪ সংখ্যো কপ্রাগ্রামার  ২ 

িক্ষ্যমাত্রা ১  ১     

অজযন      

৩.৪ কম যকতযা-কম যচারীয়দর অংশগ্রহয়ণ 

পোেলিক প্রলকউরযমন্ট আইন ২০০৬, 

পোেলিক প্রলকউরযমন্ট লেলধমোিো ২০০৮ 

লেষেক প্রলশেণ আযেোজন  

প্রলশেণ 

আযেোলজত 
৪ সংখ্যো কপ্রাগ্রামার  ২ 

িক্ষ্যমাত্রা  ১  ১    

অজযন      

৩.৫ কম যকতযা-কম যচারীয়দর অংশগ্রহয়ণ 

সরকোলর কম যচোরী (শংখিো ও আপীি) 

লেলধমোিো- ২০১৮, দোপ্তলরক কোযজ লশষ্ঠোচোর 

এেং প্রযেোকি লেষেক প্রলশেণ আযেোজন 

প্রলশেণ 

আযেোলজত 
৪ সংখ্যো কপ্রাগ্রামার  ২ 

িক্ষ্যমাত্রা ১  ১     

অজযন      

 

    লে:দ্র:- থকোন ক্রলমযকর কো যক্রম প্রয োজু নো হযি তোর কোরণ মন্তব্য কিোযম উযেখ করযত হযে। 

 



 

 সংেযাজনী ৫: ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না 

 

 
ম  কায ম  

কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ল মা া ২০২১-২০২২ 
অসাধারণ উ ম চলিত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 
০১ [১.১] ই-নিথর বহার ি    [১.১.১] ই-ফাইেল নাট িন ি ত % ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] ত  বাতায়ন 
হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] ত  বাতায়েন সকল সবা 
ব  হালনাগাদ ত 

হালনাগােদর 
সং া 

১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] িবিভ  কাশনা ও ত ািদ 
ত  বাতায়েন কািশত 

হালনাগােদর 
সং া 

৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গভ া  ও উ াবন 
কমপিরক না বা বায়ন  

[৩.১.১] কমপিরক না বা বায়ন 
সং া  িশ ণ আেয়ািজত  

িশ েণর 
সং া 

৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কমপিরক নার বা বায়ন 
অ গিত পযােলাচনা সং া  সভা 
আেয়ািজত 

সভার সং া ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কমপিরক নার অধবািষক 
- ায়ন িতেবদন ঊ তন 

ক পে র িনকট িরত 
তািরখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১] এক  উ াবনী ধারণা/ সবা 
সহিজকরণ/  উ য়ন কায ম 
বা বায়ন  

[৪.১.১] এক  উ াবনী ধারনা/ সবা 
সহিজকরণ/  উ য়ন কায ম 
বা বািয়ত  

তািরখ  ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 

 



 

সংেযাজনী ৬: অিভেযাগ িতকার ব া সং া  কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

কায েমর   মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 

২০২০-
২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অিত 
উ ম 

উ ম  
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
ািত ািনক 
ব াপনা 

 
 

৫ 
[১.১] অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক) ও 
আিপল কমকতার ত  ওেয়বসাইেট মািসক 
িভি েত হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অিনক ও আিপল 
কমকতার ত  হালনাগাদ ত 
এবং ওেয়বসাইেট আপেলাড ত 

হালনাগােদর 
সং া 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পিরবী ণ ও 
স মতা ি  

 
২০ 

[২.১] িনিদ  সমেয় অনলাইন/ অফলাইেন া  
অিভেযাগ িন ি  এবং িন ি  সং া  মািসক 

িতেবদন উ তন ক প  বরাবর রণ   
[২.১.১] অিভেযাগ িন ি ত  % 

৮ 
  - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কমকতা/কমচারীেদর অিভেযাগ িতকার 
ব া এবং িজআরএস সফটওয় ার িবষয়ক 
িশ ণ আেয়াজন 

[২.২.১] িশ ণ আেয়ািজত 
িশ েণর 
সং া 

৫ 
 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] মািসক িভি েত পিরবী ণ এবং 
মািসক পিরবী ণ িতেবদন উ তন ক পে র 

িনকট রণ 

[২.৩.১] মািসক িতেবদন 
িরত 

  িতেবদন 
রেণর সং া 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অিভেযাগ িতকার ব াপনা িবষেয় 
কেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ সভা  [২.৪.১] সভা অ ি ত সভার সং া ৪ - - ২ ১  - - 

 

 

 

 

 

 



 

সংেযাজনী ৭: সবা দান িত িত বা বায়ন কম-পিরক না, ২০২১-২০২২  

 

কায েমর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক 

 
কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 

২০২০-২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত উ ম উ ম 
চলিত 
মান 

চলিত মােনর 
িনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ািত ািনক 
 
 

১0 

[১.১] সবা দান িত িত 
পিরবী ণ কিম র িস া  বা বায়ন 

[১.১.১] িস া  
বা বািয়ত % 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সবা দান িত িত 
মািসক িভি েত হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] ওেয়বসাইেট  
িত মািসেক 

হালনাগাদ ত 

হালনাগােদর 
সং া 

 

৫ 
 

- - ৪ ৩  - - 

স মতা অজন 
ও পিরবী ণ 

১5 

[২.১] সবা দান িত িত িবষয়ক  
িশ ণ আেয়াজন  

 
[১.১.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

 
িশ েণর 
সং া 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সবা দান িবষেয় 
কেহা ারগেণর সম েয় 

অবিহতকরণ সভা আেয়াজন 

[১.৩.১]  অবিহতকরণ 
সভা অ ি ত সভার সং া 5 - - ২ ১ - - - 

 

 



 

সংেযাজনী ৮: ত  অিধকার িবষেয় ২০২১-২২ অথবছেরর বািষক কমপিরক না  

 

কমস াদেনর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অিত 
উ ম 

উ ম  
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক ১০ 
[১.১] ত  অিধকার আইন অ যায়ী 
িনধািরত সমেয়র মে  ত  দান 
 

[১.১.১] িনধািরত সমেয়র 
মে  ত  দান ত 

% ১০ 

 
 

 
 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
স মতা ি  

১৫ 

[১.২] েণািদতভােব কাশেযা  ত  
হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট কাশ 

[১.2.১] হালনাগাদ ত ত  
ওেয়বসাইেট কািশত 

তািরখ 
 

০৩   ৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ 

- 

[১.৩] বািষক িতেবদন কাশ  
[১.3.১] বািষক িতেবদন 
কািশত  

তািরখ  ০৩   
১৫-১০-
২০২১ 

১৫-
১১-

২০২১ 

১৫-
১২-

২০২১ 
- - 

[১.৪]  ত  অিধকার আইন, ২০০৯ এর 
৫ ধারা অ সাের যাবতীয় তে র 
ক াটাগির  ও ক াটালগ তির/ 
হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  তে র ক াটাগির  
ও ক াটালগ 

ত ত/হালনাগাদ ত 
তািরখ ০৩   

৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ 

- 

[১.৫] ত  অিধকার আইন ও িবিধিবধান 
স েক জনসেচতনতা ি করণ 

[১.5.১]  চার কায ম 
স  

কায েমর 
সং া 

০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] ত  অিধকার িবষেয় কমকতােদর 
িশ ণ আেয়াজন    

[১.6.১] িশ ণ আেয়ািজত িশ েণর 
সং া  

০৩   ৩ ২ ১ - - 

 


