
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১৮, ২০২২

জলা কায ালয়, ঠারগও, আইিস অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১৮, 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
ই-গভা
িতায়
সহায়তা

২৪

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

[১.১.১] িশনাথ সংা ৭ ১০০ ৮০ ৬০ ৫০ ৪০

[১.২] জাতীয় ত বাতায়ন হালনাগাদকরেণর
িনিম দতা ির লে িশণ আেয়াজন

[১.২.১] িশনাথ সংা ৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ১০

[১.৩] রা িবষয়ক সবা/পরামশ  দান [১.৩.১] িশনাথ সংা ৬ ১০০ ৮০ ৭০ ৫০ ৪০ ৯৮

[১.৪] িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণ জলা ও
উপেজলা পয ােয় আইিস িবষয়ক
অনলাইন/সরাসির ( িবেশেষ)
পরামশ /সবা দান

[১.৪.১] িশনাথ সংা ৬ ৪০০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ১৪৭

২

আইিস
িশের উয়ন
কায মেক
গিতশীলকরণ

২২

[২.১] িডিজটাল বাংলােদশ িদবস উযাপন

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

তািরখ ৬ ১২-১২-২০২২ ৩১-১২-২০২২ ৩১-০১-২০২৩

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

সংা ৪ ৪ ৩ ২ ১

[২.২] শখ রােসল িদবস উযাপন
[২.২.১] জলা/উপেজলা
পয ােয় শখ রােসল িদবস
উযাপন

তািরখ ৬ ১৮-১০-২০২২ ৩১-১০-২০২২ ৩০-১১-২০২২ ৩১-১২-২০২২

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

[২.৩.১]
মিনটিরং/পিরদশ নত াব

সংা ৬ ১২০ ১০০ ৮০ ৬০ ৪০ ৩৩



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১৮, 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%

৩
মানব সদ
উয়ন

১২

[৩.১] 4IR চােল মাকািবলায়
জলা/উপেজলা পয ােয় Cyber
Security Awareness and
Defense/Digital Security
Act-2018 িবষয়ক িশণ দান

[৩.১.১] িশনাথ সংা ৪ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০

[৩.২] দ ICT জনবল তিরর লে
আউটেসািস ং/ িািং/ আইিস/
াািমং িবষয়ক িশণ আেয়াজন

[৩.২.১] িশনাথ সংা ৪ ২০ ১৫ ৫

[৩.৩] সরকাির দেরর কম কতা/কম চারীেদর
আইিস দতা ি করেণর উেে
আইিস/ িবিভ অািেকশন িবষয়ক
অনলাইন/সরাসির ( িবেশেষ) িশণ
দান।

[৩.৩.১] িশনাথ সংা ৪ ২০ ১৫ ১০ ৫

৪
আইিস
অবকাঠােমা
উয়ন

১২

[৪.১] জলার িশা িতােন নন শখ
রােসল িডিজটাল াব াপন / কায কর
করেণ সহায়তা

[৪.১.১] াপনত াব সংা ৭ ২০ ১৫ ১২ ৯ ৫ ৩৮

[৪.২] আইিস িশের মােম িশার
মােনায়েনর লে ল অফ িফউচার াপন
/ কায কর করেণ সহায়তা

[৪.২.১] াপনত ল অফ
িফউচার

সংা ৫ ২ ১ ২



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১৮, 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 ১.৮২

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ২

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ২.৫১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৯৮

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৩২

*সামিয়ক (provisional) ত


