
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ০৩, ২০২১

জলা কায ালয়, ঠারগও, আইিস অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ০৩, ২০২১

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

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 ৮ ১১০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

[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 ৭ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ১২৬

[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 ৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ১২

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

[১.৪.১] িভিডও/
অনলাইন কনফাের

সংা ৩ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৮

২

আইিস
িশের উয়ন
কায মেক
গিতশীলকরণ

১৮

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

[২.১.১]
মিনটিরং/পিরদশ নত
াব

সংা ৮ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ২০ ২০

[২.২] িডিজটাল বাংলােদশ িদবস উযাপন

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

তািরখ ৬ ১২-১২-২০২১ ৩১-১২-২০২১ ৩১-০১-২০২২

িনিদ 
তািরেখ
সাদন করা
হেব।

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

সংা ৪ ৪ ৩ ২ ১

িনিদ 
তািরেখ
সাদন করা
হেব।



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ০৩, ২০২১

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

১৭

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

[৩.১.১] িশণাথ সংা ৭ ৮০ ৬০ ৫০ ৩০ ২০

কািভড
কালীন িশা
িতান ব
থাকায় ।

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

[৩.২.১] িশণাথ সংা ৬ ৩০ ২০ ১৫ ১০ ৫

কািভড
কালীন িশা
িতান ব
থাকায় ।

[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] অংশহণকারী সংা ৪ ১৫ ১০ ৮ ৫

কািভড
কালীন িশা
িতান ব
থাকায় ।

৪
আইিস
অবকাঠােমা
উয়ন

১২

[৪.১] জলার িশা িতােন শখ রােসল িডিজটাল
াব াপেন সহায়তা

[৪.১.১] াপনত াব সংা ৮ ১০ ৮ ৬ ৪ ২

ল সেহর
উপেযািগতা
যাচাই এর
কাজ চলমান।
ধান
কায ালেয়র
িনেদ শনা
মাতােবক
স করা
হেব।

[৪.২] আইিস িশের মােম িশার মােনায়েনর
লে ল অফ িফউচার াপেন সহায়তা

[৪.২.১] াপনত ল
অফ িফউচার

সংা ৪ ১

ল সেহর
উপেযািগতা
যাচাই এর
কাজ চলমান।
ধান
কায ালেয়র
িনেদ শনা
মাতােবক
স করা
হেব।



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ০৩, ২০২১

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 ২.৪২

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ৪.২৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ১.৮

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.০৫

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৭৭৬

*সামিয়ক (provisional) ত



সংয োজনী ৪: 

                     আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২১-২০২২ 

১ম ত্রৈর্ারি  জুিোই/২১ – সসযেম্বর/২১ অগ্রগলি প্রলিযেদন 

 

আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের নার্: িথ্য ও স োগোয োগ প্রযুলি অলিদপ্তর, সজিো কো যোিে, ঠোকুরগাঁও 

 ার্ মক্রমর্র নার্ 
 র্ মিম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মন

রদারয়ত্বপ্রা

প্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা……………………………….....২৬ 

১.১ ত্রনরত তা  রর্টি িভা আযেোজন িভা আময়ারজত ৪ িংখ্যা কপ্রাগ্রার্ার ৪ 

লক্ষ্যর্াৈা ১ ১ ১ ১  

১  

অজমন ১     

১.২ ত্রনরত তা  রর্টির িভার রিদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 
বাস্তবারয়ত রিদ্ধান্ত ৬ % কপ্রাগ্রার্ার ১০০ 

লক্ষ্যর্াৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

১.৫  

অজমন ১০০     

১.৩ সুশািন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত অংশীজমনর 

(stakeholders) অংশগ্রহমণ  িভা 
অনুরষ্ঠত িভা ৪ িংখ্যা কপ্রাগ্রার্ার ১ 

লক্ষ্যর্াৈা   ১   

  

অজমন      

১.৪ শুদ্ধোচোর সংক্রোন্ত প্রলিক্ষণ আযেোজন  
প্রলিক্ষণ 

আযেোলজি 
২ সংখ্যো কপ্রাগ্রার্ার ১ 

লক্ষ্যর্াৈা  ১    

  

অজমন      

১.৫  র্ ম-পররমবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরবরি 

অনুিরণ/টিওএন্ডইভুি অম মজা র্ালার্াল 

রবনষ্ট রণ/পররষ্কার-পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ 

ইতযারদ  

উন্নি কম য-

পলরযেি 
৩ 

িংখ্যা ও 

তাররখ 

কপ্রাগ্রার্ার 

ও 

িহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার 

১ 

ও 

৩১.০৫.২২ 

লক্ষ্যর্াৈা   ১ ৩১.০৫.২২  

  অজমন      

অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০২১-২২ ও ত্রৈর্ারি  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন দপ্তর/সংস্থোে দারখল 

ও স্ব স্ব ওযেেসোইযে আপযিোডকরণ  

 র্ ম-পরর ল্পনা  ও 

ত্রৈর্ারি  

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপমলাডকৃত 

৪ তাররখ কপ্রাগ্রার্ার 

১ম: ১০.১০.২১ 

২ে: ১০.০১.২২ 

৩ে: ১০.০৪.২২ 

৪র্ য: ১০.০৭.২২ 

লক্ষ্যর্াৈা ১০.১০.২১ ১০.০১.২২ ১০.০৪.২২ ১০.০৭.২২  

১  

অজমন ০২.১০.২১     

১.৭ শুদ্ধোচোর পুরস্কোর প্রদোন এেং 

পুরস্কোরপ্রোপ্তযদর িোলিকো ওযেেসোইযে 

প্রকোি 

প্রদত্ত পুরস্কোর ৩ িোলরখ   

লক্ষ্যর্াৈা 
     

৩ 

প্রিোন 

কো যোিে 

সর্যক সম্পন্ন 

করো হে। 

অজমন 
     



সমোে =    ১২.১ 

 ার্ মক্রমর্র নার্ 
 র্ মিম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মন

রদারয়ত্বপ্রা

প্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  ক্রযের সক্ষযে শুদ্ধোচোর ........................................................................৪ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছমরর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওময়বিাইমর্ প্র াশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওময়বিাইমর্ 

প্র ারশত 

৪ তাররখ কপ্রাগ্রার্ার ৩১.০৭.২১ 

লক্ষ্যর্াৈা ৩১.০৭.২১     

৪  

অজযন ৩০.০৭.২১ 
 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচার িংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামি িহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..২০ (অগ্রোলিকোর লিলত্তযি ন্যুনিম পাঁচটি কো যক্রম) 

৩.১  র্ ম তমা- র্ মচারীমদর অংশগ্রহমণ 

দূনীলি দমন কলমিন আইন- ২০০৪/ 

দূনীলি দমন লেলিমোিো- ২০০৭ লেষেক 

প্রলিক্ষণ আযেোজন   

আযেোলজি 

প্রলিক্ষণ 
৪ 

িংখ্যা 
কপ্রাগ্রার্ার ১ 

লক্ষ্যর্াৈা  ১    

  

অজমন      

৩.২ কজলার  র্ ম তমা- র্ মচারীমদর মযে 

হযি Emplyee of The Year 

স োষণো ও সম্মোননো পুরস্কোর/যক্রস্ট প্রদোন। 

প্রদত্ত পুরস্কোর 
৪ 

িংখ্যা 
কপ্রাগ্রার্ার ১ 

লক্ষ্যর্াৈা    ১  
  

অজমন      

৩.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীমদর অংশগ্রহমণ 

লডলজেোি হোইযজলনটি, লডলজেোি লডিোইস, 

ইন্টোরযনে এেং িথ্য রক্ষণোযেক্ষণ ও 

লনরোপত্তো লনযদ যলিকো ২০২০ লেষেক 

প্রলিক্ষণ আযেোজন 

আযেোলজি 

প্রলিক্ষণ 
৪ 

িংখ্যা 
কপ্রাগ্রার্ার ১ 

লক্ষ্যর্াৈা   ১   

  

অজমন      

৩.৪ প্রোলিষ্ঠোলনক সক্ষমিো বৃলদ্ধ ও  র্ ম-

পররমবশ প যযেক্ষণ/লনরীক্ষযণর উযেযে   

সজিোে অেলস্থি উপযজিো কো যোিে 

মলনেলরং/পলরদি যন 

পলরদি যনকৃি 

কো যোিে ৪ 
িংখ্যা 

কপ্রাগ্রার্ার ৫ 

লক্ষ্যর্াৈা ১ ২ ১ ১  

১.৬  

অজমন ২     

৩.৫  র্ ম তমা- র্ মচারীমদর অংশগ্রহমণ 

সরকোলর কম যচোরী (শংখিো ও আপীি) 

লেলিমোিো- ২০১৮, দোপ্তলরক কোযজ 

লিষ্ঠোচোর এেং প্রযেোকি লেষেক প্রলিক্ষণ 

আযেোজন 

আযেোলজি 

প্রলিক্ষণ ৪ 
িংখ্যা 

কপ্রাগ্রার্ার ১ 

লক্ষ্যর্াৈা   ১   

  

অজমন    

 

 

লে:দ্র:- সকোন ক্রলমযকর কো যক্রম প্রয োজু নো হযি িোর কোরণ মন্তব্য কিোযম উযেখ করযি হযে। 

  

--------------------------------------------------------------- 

সমোোঃ মোহমুদউজ্জোমোন 

সপ্রোগ্রোমোর 

িথ্য ও স োগোয োগ প্রযুলি অলিদপ্তর 

সজিো কো যোিে, ঠোকুরগাঁও 



ম োট =    ২১.২৫ 

 

 

  

   

ক্র  কোর্ যক্র  ক যসম্পোদন সূচক  একক  

ক যসম্পো

দন 

সূচককর 

 োন 

লক্ষ্য োত্রো ২০২১-২২ ১  ত্রত্র োসসক অর্যন 

(০১ জুলোই, ২০২১ - 

৩০ মসকেম্বর, 

২০২১) 

মূল্যোয়ন 

/নম্বর  
 ন্তব্য অসোধোরণ  উত্ত   চলসি  োন  

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১ [১.১] ই-নসির ব্যবহোর বৃসি [১ .১.১ ] ই-ফোইকল মনোট সনস্পসত্তকৃি 
% ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% ৯০% ১৫ 

ই-নসি সসকেক  

সরকপোট য পোওয়ো 

র্োকে নো। 

০২ 
[২.১] িথ্য বোিোয়ন 

হোলনোগোদকরণ 

[২ .১.১ ] িথ্য বোিোয়কন সকল মসবো বক্স 

হোলনোগোদকৃি 

হোলনোগোকদর 

সংখ্যো 
১০ ৪ ৩ ২ ১ ২.৫ প্র োনক সংযুক্ত 

[২.১.২] সবসিন্ন প্রকোশনো ও িথ্যোসদ িথ্য বোিোয়কন 

প্রকোসশি 

হোলনোগোকদর 

সংখ্যো 
৫ ৪ ৩ ২ ১ ১.২৫ প্র োনক সংযুক্ত 

০৩ 
[৩.১] ই-গির্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন 

ক যপসরকল্পনো বোস্তবোয়ন 

[৩.১.১] ক যপসরকল্পনো বোস্তবোয়ন সংক্রোন্ত প্রসশক্ষ্ণ 

আকয়োসর্ি 

প্রসশক্ষ্কণর 

সংখ্যো 
৫ ৪ ৩ ২ ১ ১.২৫ প্র োনক সংযুক্ত 

[৩.১.২] ক যপসরকল্পনো বোস্তবোয়ন অগ্রগসি 

পর্ যোকলোচনো সংক্রোন্ত সিো আকয়োসর্ি 
সিোর সংখ্যো ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১.২৫ প্র োনক সংযুক্ত 

[৩.১.৩] ক যপসরকল্পনোর অধ যবোসষ যক স্ব-মূল্যোয়ন 

প্রসিকবদন ঊর্ধ্যিন কর্তযপকক্ষ্র সনকট মপ্রসরি 
িোসরখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ - -  

০৪ 

[৪.১] একটি উদ্ভোবনী ধোরণো/ 

মসবো সহসর্করণ/ ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন কোর্ যক্র  বোস্তবোয়ন 

[৪.১.১] একটি উদ্ভোবনী ধোরনো/ মসবো সহসর্করণ/ 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন কোর্ যক্র  বোস্তবোসয়ি 
িোসরখ ৫ ২৮/০২/২০২২ ১৫/০৩/২০২২ ১৫/০৪/২০২২ - -  

সংকর্োর্নী ৫: ই-গির্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন ক যপসরকল্পনো 

১  ত্রত্র োসসক জুলোই/২১ – মসকেম্বর/২১ অগ্রগসি প্রসিকবদন 

আঞ্চসলক/ োঠ পর্ যোকয়র কোর্ যোলকয়র নো : িথ্য ও মর্োগোকর্োগ প্রযুসক্ত অসধদপ্তর, মর্লো কোর্ যোলয়, ঠোকুরগাঁও 

--------------------------------------------------------------- 

ম োোঃ  োহমুদউজ্জো োন 

মপ্রোগ্রো োর 

িথ্য ও মর্োগোকর্োগ প্রযুসক্ত অসধদপ্তর 

মর্লো কোর্ যোলয়, ঠোকুরগাঁও 



ম োট =    ১১.২৫ 

 

 

 

  

 

 

 

কোর্ যক্রম র 

মেত্র 
 োন কোর্ যক্র  ক যসম্পোদন সূচক  একক  

ক যসম্পো

দন 

সূচমকর 

 োন 

লেয োত্রো ২০২১-২২ ১  ত্রত্র োসসক 

অর্যন 

(০১ জুলোই, 

২০২১ - ৩০ 

মসমেম্বর, 

২০২১) 

মূল্যোয়

ন 

/নম্বর 

 ন্তব্য 

অসোধোরণ  
অসি 

উত্ত  
উত্ত   

চলসি 

 োন  

চলসি 

 োমনর সনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৩ 

প্রোসিষ্ঠোসনক 

ব্যবস্থোপনো ৫ 
[১.১] অসিমর্োগ সনষ্পসত্ত ক যকিযো (অসনক) ও আসপল 

ক যকিযোর িথ্য ওময়বসোইমট ত্রত্র োসসক সিসত্তমি হোলনোগোদকরণ 

[১.১.১]  অসনক ও আসপল ক যকিযোর িথ্য 

হোলনোগোদকৃি এবং ওময়বসোইমট 

আপমলোডকৃি 

হোলনোগোমদর 

সংখ্যো 
৫ ৪ ৩ - - - ১ ১.২৫ 

প্র োনক 

সংযুক্ত 

পসরবীেণ ও 

সে িো বৃসি 

২০ 

[২.১] সনসদ যষ্ট স ময় অনলোইন/ অফলোইমন প্রোপ্ত অসিমর্োগ 

সনষ্পসত্ত এবং সনষ্পসত্ত সংক্রোন্ত  োসসক প্রসিমবদন ঊর্ধ্যিন 

কর্তযপে বরোবর মপ্ররণ 

[২.১.১] অসিমর্োগ সনষ্পসত্তকৃি 
% ৮ ৯০% 

৮০

% 

৭০

% 
৬০% - ১০০% ৮ 

অসিমর্োগ 

পোওয়ো 

র্োয়সন।প্র ো

নক সংযুক্ত 

[২.২] ক যকিযো/ ক যচোরীমদর অসিমর্োগ প্রসিকোর ব্যবস্থো এবং 

সর্আরএস সফটওয়যোর সবষয়ক প্রসিেণ আময়োর্ন 
[২.২.১] প্রসিেণ আময়োসর্ি প্রসিেমণর 

সংখ্যো 
৫ ৪ ৩ ২ ১ - ১ ১.২৫ 

প্র োনক 

সংযুক্ত 

[২.৩] ত্রত্র োসসক সিসত্তমি পসরবীেণ এবং ত্রত্র োসসক পসরবীেণ 

প্রসিমবদন ঊর্ধ্যিন কর্তযপমের সনকট মপ্ররণ 
[২.৩.১] ত্রত্র োসসক প্রসিমবদন মপ্রসরি প্রসিমবদন 

মপ্ররমণর সংখ্যো 
৩ ৪ ৩ ২ ১ - ১ ০.৭৫ 

প্র োনক 

সংযুক্ত 

[২.৪] অসিমর্োগ প্রসিকোর ব্যবস্থোপনো সবষময় মেকমহোল্ডোরগমণর 

স ন্বময় অবসহিকরণ সিো 
[২.৪.১] সিো অনুসষ্ঠি 

সিোর সংখ্যো ৪ ২ ১ - - -    

সংমর্োর্নী ৬: অসিমর্োগ প্রসিকোর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত ক য-পসরকল্পনো, ২০২১-২০২২ 

১  ত্রত্র োসসক জুলোই/২১ – মসমেম্বর/২১ অগ্রগসি প্রসিমবদন 

আঞ্চসলক/ োঠ পর্ যোময়র কোর্ যোলময়র নো : িথ্য ও মর্োগোমর্োগ প্রযুসক্ত অসধদপ্তর, মর্লো কোর্ যোলয়, ঠোকুরগাঁও 

--------------------------------------------------------------- 

ম োোঃ  োহমুদউজ্জো োন 

মপ্রোগ্রো োর 

িথ্য ও মর্োগোমর্োগ প্রযুসক্ত অসধদপ্তর 

মর্লো কোর্ যোলয়, ঠোকুরগাঁও 



ম োট =    ০৮.৭৫ 
 

 

 

 

 

কোর্ যক্রম র 

মেত্র 
 োন কোর্ যক্র  ক যসম্পোদন সূচক  একক  

ক যসম্পোদন 

সূচমকর  োন 

লেয োত্রো ২০২১-২২ 
১  ত্রত্র োসসক অর্যন 

(০১ জুলোই, ২০২১ - 

৩০ মসমেম্বর, 

২০২১) 

মূল্যোয়ন 

/নম্বর 
 ন্তব্য 

অসোধোর

ণ 

অসি 

উত্ত  
উত্ত  

চলসি 

 োন 

চলসি 

 োমনর 

সনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৩ 

প্রোসিষ্ঠোসনক  ১০ 

[১.১] মসবো প্রদোন প্রসিশ্রুসি পসরবীেণ কস টির 

সসদ্ধোন্ত বোস্তবোয়ন 
[১.১.১]  সসদ্ধোন্ত বোস্তবোসয়ি 

% ৫ ১০০% 
৯০

% 

৮০

% 
৭০% - ১০০% ৫ 

সনয়স ি চোসিি 

মসবো প্রদোন করো 

িয়। 

[১.২] মসবো প্রদোন প্রসিশ্রুসি ত্রত্র োসসক সিসত্তমি 

িোলনোগোদকরণ 

[১.২.১] ওময়বসোইমট প্রসি 

ত্রত্র োসসমক িোলনোগোদকৃি 

িোলনোগোমদর 

সংখ্যো 
৫ ৪ ৩ - - - ১ ১.২৫ প্র োনক সংযুক্ত 

সে িো 

অর্যন ও 

পসরবীেণ 

১৫ 

[২.১] মসবো প্রদোন প্রসিশ্রুসি সবষয়ক প্রসিেণ 

আময়োর্ন 
[১.১.১] প্রসিেণ আময়োসর্ি প্রসিেমণর 

সংখ্যো 
১০ ৪ ৩ ২ ১ - ১ ২.৫ প্র োনক সংযুক্ত 

[২.২] মসবো প্রদোন সবষময় মেকমিোল্ডোরগমণর 

স ন্বময় অবসিিকরণ সিো আময়োর্ন 

[১.৩.১] অবসিিকরণ সিো 

অনুসষ্ঠি সিোর সংখ্যো ৫ ২ ১ - - -    

সংমর্োর্নী ৭: মসবো প্রদোন প্রসিশ্রুসি বোস্তবোয়ন ক য-পসরকল্পনো, ২০২১-২০২২ 

১  ত্রত্র োসসক জুলোই/২১ – মসমেম্বর/২১ অগ্রগসি প্রসিমবদন 

আঞ্চসলক/ োঠ পর্ যোময়র কোর্ যোলময়র নো : িথ্য ও মর্োগোমর্োগ প্রযুসক্ত অসধদপ্তর, মর্লো কোর্ যোলয়, ঠোকুরগাঁও 

--------------------------------------------------------------- 

ম োোঃ  োিমুদউজ্জো োন 

মপ্রোগ্রো োর 

িথ্য ও মর্োগোমর্োগ প্রযুসক্ত অসধদপ্তর 

মর্লো কোর্ যোলয়, ঠোকুরগাঁও 



ম োট =    ১৪.৮ 

 

 

 

  

  

ক মসম্পোদনের 

মেত্র 
 োে কোর্ মক্র  ক মসম্পোদে সূচক  একক  

ক মসম্পো

দে 

সূচনকর 

 োে 

 

লেয োত্রো ২০২১-২২ ১  ত্রত্র োসসক 

অর্মে 

(০১ জুলোই, ২০২১ 

- ৩০ মসনেম্বর, 

২০২১) 

মূল্যোয়ে 

/েম্বর 
 ন্তব্য 

অসোধো

রণ 

অসি 

উত্ত  
উত্ত  

চলসি 

 োে 

চলসি 

 োনের সেনে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৩ 

প্রোসিষ্ঠোসেক ১০ 
[১.১] িথ্য অসধকোর আইে অনুর্োয়ী 

সেধ মোসরি স নয়র  নে িথ্য প্রদোে 

[১.১.১]  সেধ মোসরি স নয়র 

 নে িথ্য প্রদোেকৃি % ১০ 
১০০

% 

৯০

% 

৮০

% 
৭০% ৬০% ১০০% ১০ 

আনেদে পোওয়ো 

র্োয়সে। 

সে িো বৃসি ১৫ 

[১.২] স্বপ্রনণোসদিভোনে প্রকোশনর্োগ্য িথ্য 

হোলেোগোদ কনর ওনয়েসোইনট প্রকোশ 

[১.২.১] হোলেোগোদকৃি িথ্য 

ওনয়েসোইনট প্রকোসশি িোসরখ ০৩ 

৩১-

১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২

২ 

২০-

০১-

২০২

২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

-    

[১.৩] েোসষ মক প্রসিনেদে প্রকোশ 
[১.৩.১] েোসষ মক প্রসিনেদে 

প্রকোসশি িোসরখ ০৩ 

১৫-

১০-

২০২১ 

১৫-

১১-

২০২

১ 

১৫-

১২-

২০২

১ 

- - - ৩ 
প্রধোে কোর্ মোলয় 

কর্তমক সম্পোসদি। 

[১.৪] িথ্য অসধকোর আইে, ২০০৯ এর ৫ 

ধোরো অনুসোনর র্োেিীয় িনথ্যর কযোটোগসর 

ও কযোটোলগ ত্রিসর/ হোলেোগোদকরণ 

[১.৪.১] িনথ্যর কযোটোগসর ও 

কযোটোলগ প্রস্তুিকৃি/ 

হোলেোগোদকৃি 

িোসরখ ০৩ 

৩১-

১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২

২ 

২০-

০১-

২০২

২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

-    

[১.৫] িথ্য অসধকোর আইে ও সেসধসেধোে 

সম্পনকম র্েসনচিেিো বৃসিকরণ 
[১.৫.১] প্রচোর কোর্ মক্র  সম্পন্ন কোর্ মক্রন র 

সংখ্যো 
০৩ ৩ ২ ১ - - ১ ২.৪ প্র োেক সংযুক্ত 

[১.৬] িথ্য অসধকোর সেষনয় ক মকিমোনদর 

প্রসশেণ আনয়োর্ে 
[১.৬.১] প্রসশেণ আনয়োসর্ি প্রসশেনণর 

সংখ্যো 
০৩ ৩ ২ ১ - - ১ ২.৪ প্র োেক সংযুক্ত 

সংনর্োর্েী ৮: িথ্য অসধকোর সেষনয় ২০২১-২২ অর্ মেছনরর েোসষ মক ক মপসরকল্পেো 

১  ত্রত্র োসসক জুলোই/২১ – মসনেম্বর/২১ অগ্রগসি প্রসিনেদে 

আঞ্চসলক/ োঠ পর্ মোনয়র কোর্ মোলনয়র েো : িথ্য ও মর্োগোনর্োগ প্রযুসক্ত অসধদপ্তর, মর্লো কোর্ মোলয়, ঠোকুরগাঁও 

--------------------------------------------------------------- 

ম োোঃ  োহমুদউজ্জো োে 

মপ্রোগ্রো োর 

িথ্য ও মর্োগোনর্োগ প্রযুসক্ত অসধদপ্তর 

মর্লো কোর্ মোলয়, ঠোকুরগাঁও 


