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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:

গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানমী ঘািষত িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম াণ (পক-২০২১) এর ল উে ২০২১ সােলর
মে বাংলােদশেক ান ও ত ি িনভর মম আেয়র দশ িহেসেব গেড় তালা। ত ও যাগােযাগ ির বহার ও েয়াগ
িনিতকরণ, সময় সাধন ও টকসই উয়েনর মােম জনগেণর দারেগাড়ায় ইেলিনক পিতেত সবা পৗঁেছ িদেত ত ও যাগােযাগ
ি অিধদেরর চদর জলা কায ালয় কাজ কের যাে। ২০১৫-১৬ অথ বছের “সারােদেশর িশা িতােন কিউটার ও ভাষা িশণ
াব াপন” শীষ ক কের আওতায় জলায় ১  ভাষা িশা াবসহ ৩৫ িশা িতােন মাট ৩৫  শখ রােসল িডিজটাল াব
(কিউটার াব) াপেনর কাজ সমা হেয়েছ। ২০১৬-১৭ অথ বছের কের মােম জলায় নন ১০ শখ রােসল িডিজটাল াব াপন
এবং ১ াথিমক িবালেয় ১ শখ রােসল িডিজটাল াশম াপন করা হেয়েছ। চলিত ২০১৭-১৮ অথ বছের কের মােম নন
আরও ৩৭ ও শখ রােসল িডিজটাল াব াপন এবং ৫ শখ রােসল িডিজটাল াশম াপন করা হইেস। ই-নিথ, জাতীয় ত বাতায়ন
আইিসর মােম াপক নাগিরক সবা দােন চদেরর সািনত জলা শাসক মেহাদয় আইিসেত দশ সরা জলা শাসক িনব ািচত
হেয়েছন। এছাড়াও আইিস অিধদেরর সহেযািহতায় চাম িবভাগীয় ইেনােভশন সােকল - ২০১৯ এ ২য় ান অজন কের। িলাারেদর
িবিভ পরামশ  দােনর মােম দেশর টপেরেটড কেয়কজন িলাার চদেরর। জলা ািং, মাদক  আোলন চদর - App সহ
আইিস িরেলেটড িবিভ ইেনােভশন কায েম আইিস অিধদর, চদর জলা ও উপেজলা কায ালেয় কম রত সহকারী াামারগণ
সহেযািগতা দান কের থােকন।

সমা এবং চােলসহ:

জলা কায ালয় ও জলার অা উপেজলাসেহ অিধদেরর সাংগঠিনক কাঠােমা অযায়ী জনবল াি এবং জলা ও উপেজলা পয ােয়
িনজ অিফস াি।

ভিবৎ পিরকনা:

জলা পয ােয় সকল সরকাির দর/িতােন আইিসর বহার ও েয়াগ িনিতকরণ ও সময় সাধেনর মােম ই-গভেন  বাবায়ন।
িশা িতােন ািপত শখ রােসল িডিজটাল াব কিক গত আইিস াব এর সদেদর আইিসেত সেচতনতা ি ও েয়াজনীয়
পরামশ  সবা দান এবং ােবর সদেদর আইিস িবষেয় িশণ আেয়াজেনর মােম িলািং -এ উুকরণ। িডিজটাল িনরাপা,
সাইবার িসিকউির, সাইবার াইম ও আইিসর িনরাপদ বহােরর াপক সেচতনতালক কায ম হণ করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

জলা ও উপেজলা পয ায় নটওয়াক কােনকিভ তদারিক, াবলং এবং আইিস িবষয়ক পরামশ  ও সােপাট  দান।
জলা পয ােয়র সরকাির অিফসসেহর ত বাতায়ন হালগাদকরণ।
জলা পয ােয়র কম কতা/কম চারীেদর ই-নিথ িবষয়ক িশণ দােনর মােম ই-নিথ কায ম সফল করা।
জলা পয ােয়র কম কতা/কম চারীেদর দতা ির লে আইিস/ই-সািভ স এর উপর িশণ দান।
জলায় ািপত কিউটার াবসহ সচল ও বহার ির লে পিরদশ ন ও তদারিক।
িশা িতােন পাঠদােনর ে মািিমিডয়া াসম বহােরর চলন িেত েয়াজনীয় সহায়তা দান ও ইিতবাচক ভাব
আনয়ন।
জলা পয ায় আইিস িবষয়ক সভা/সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন।
জলা ও উপেজলায় িডিজটাল বাংলােদশ িদবস উযাপন।
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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, চদর, 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, 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. আইিস বহাের সেচতনতা িকরণ
২. ই-গভা িতা
৩. মানব সদ উয়ন
৪. আইিস সবা ও আইিস অবকাঠােমা উয়েন সহায়তা

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. সরকােরর জলা পয ােয় আইিস’র বহার ও েয়াগ িনিতকরণ ও সময় সাধন।
২. জলা পয ায় পয  সকল দের আইিস’র উপ অবকাঠােমা িেত সহায়তা দান, রণােবণ এবং সােপাট  দােন
ধান কায ালেয়র িনেদ শনা বাবায়ন।
৩. কিউটার নটওয়াক, হাড ওয়ার ও সফটওয়ােরর াাড  িসিফেকশন ণয়েনর কােজ সহায়তা দান।
৪. ণল পয ায় পয  জনগণেক ইেলকিনক পিতেত সবা দােন উোগ হণ এবং এ িবষেয় ত সংহ, িবতরণ ও
গেবষণা কায ম পিরচালনা।
৫. মাঠ পয ােয় যপািত ইতািদর চািহদা, মান ও ইারঅপােরিবিল িনিতকরণ/যাচাই িবষেয় সহায়তা দান।
৬. জলা পয ােয় ত ির কািরগির ও িবেশষািয়ত ান হার।
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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

আইিস অবকাঠােমা উয়েনর মােম
আইিস বহােরর সমতা ি ও
কম সংােনর েযাগ ি

শখ রােসল িডিজটাল াব াপন সংা ০ ৯৯ ০ ০ ০ ত ও যাগােযাগ ি অিধদর
সংা, কম িচর
িতেবদন

ল অব িফউচার াপন সংা ০ ৫ ০ ০ ০ ত ও যাগােযাগ ি অিধদর
সংা, কম িচর
িতেবদন

ই গভা িবষয়ক সমতা ি
ই নিথ িশেণর িশণাথ সংা ১৫০ ১৫০ ২০০ ২০০ ২৫০

মিপিরষদ িবভাগ, ত ও
যাগােযাগ ি অিধদর এবং
এআই

সংা, কম িচর
িতেবদন

দ আইিস িবষয়ক পরামশ  সংা ৩৫০ ৩৫০ ৪০০ ৪৫০ ৪৫০ যাগােযাগ ি অিধদর
সংা, পরামশ  দান
ি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

জাতীয় ও আজািতক পয ােয়/জলা ও
উপেজলায় িডিজটাল িদবস ইতািদ
আেয়াজন

সংা ২ ২ ৩ ৩ ৩ যাগােযাগ ি অিধদর
সংা, আেয়ািজত
িবিভ ইেভ এর
িতেবদন

আেয়ািজত ৬৪ জলায়
সভা/সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন

সংা ১ ১ ২ ২ ৩ যাগােযাগ ি অিধদর
সংা, আেয়ািজত সভা
সিমনার িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৮ ণ তািরখ: রিববার, ন ১২, 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] আইিস
বহাের
সেচতনতা
িকরণ

২৪

[১.১] জনসাধারণেক
আইিস বহাের সেচতন
করার লে জলায় সভা/
সিমনার/ ওয়াকশপ

[১.১.১] সভা/সিমনার
/ওয়াকশপ আেয়াজন

সমি সংা ৫ ১০ ১০ ১১ ৯ ৮ ৭ ১২ ১৩

[১.২] িডিজটাল
বাংলােদশ িদবস উাপন

[১.২.১] জলা পয ােয়
িডিজটাল বাংলােদশ
িদবস উাপন

তািরখ তািরখ ১০ ১২.১২.২০ ১২.১২.২১ ১২.১২.২২ ১২.১২.২২ ১২.১২.২২ ১২.১২.২৩ ১২.১২.২৪

[১.৩] শখ রােসল
িডিজটাল াব বহাের
িশক/ ছােদরেক
উুকরণ িবষয়ক
সভা/সিমনার

[১.৩.১] জলায়
সিমনার/ওয়াকশপ
আেয়াজন

সমি সংা ৪ ০ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৬

[১.৪] সাইবার িনরাপা
সেক সেচতনতা ি

[১.৪.১] জলায়
সাইবার িনরাপা
সেক িশণ দান

সমি সংা ৫ ০ ০ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২০ ১৫০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, ন ১২, 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] ই-গভা
িতা

২১

[২.১] জলার সরকাির
দের দতা, ত িসা
ও ইেলকিনক বাপনা
বতেনর লে ই-নিথ
িবষয়ক িশণ

[২.১.১] জলার িবিভ
দর/সংার কম কতা/
কম চারীেক ই-নিথ
িবষয়ক িশণ দান

সমি সংা ৭ ১৫০ ১৫০ ১৭৫ ১২০ ৯০ ৭০ ২০০ ২২৫

[২.২] জলার সরকাির
িবিভ দের আইিস
িবষয়ক পরামশ  দান

[২.২.১] আইিস
িবষয়ক পরামশ 
দােনর সংা

সমি সংা ৫ ৩৫০ ৩৫০ ৪৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ৫০০ ৫৫০

[২.৩] শখ রােসল
িডিজটাল াব/অা
িডিজটাল ই-সািভ স
কায ম পিরদশ ন

[২.৩.১] পিরদশ নত
ােবর সংা

সমি সংা ৫ ৮৬ ৮৭ ৮৭ ৭৫ ৬০ ৫৫ ৮৭ ৮৭

[২.৪] িভিডও কনফােরে
সহয়তা

[২.৪.১] জলা ও
উপেজলার সােথ
িভিডও কনফােরে
কািরগির সহয়তা দান

সমি সংা ৪ ৩৫ ৪০ ৪৫ ৩০ ২৫ ২০ ৫০ ৬০

[৩] মানব সদ
উয়ন

১৫

[৩.১] শখ রােসল
িডিজটাল ােব ICT
িবষয়ক িশণ
আেয়াজন

[৩.১.১] িশণাথ সমি সংা ৮ ২০০ ২৩০ ২৩০ ২০০ ১৮০ ১৩০ ২৪০ ২৫০

[৩.২] জলার সরকাির
দেরর কম কতােদর /
কম চারীেদর ওেয়ব
পাট াল সংা িশণ
দান

[৩.২.১] িশণাথ সমি সংা ৭ ৭৫ ৮০ ৯০ ৭৫ ৫০ ৩৫ ৯৫ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, ন ১২, 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 

[৪] আইিস
সবা ও আইিস
অবকাঠােমা
উয়েন সহায়তা

১০ [৪.১] রা অাপ সবা
[৪.১.১] ভািন
সংা ল 
সংেশাধন

সমি সংা ৬ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৭০০ ৮০০

[৪.২] শখ রােসল
িডিজটাল াব াপন

[৪.২.১] িডিজটাল
ােবর সংা

সমি সংা ৪ ০ ৯৫ ৮ ০ ০ ০ ০ ১০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, ন ১২, 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: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, ন ১২, ২০২২

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

ািরত:

াামার
জলা কায ালয়, চদর, আইিস অিধদর

তািরখ

মহাপিরচালক
ত ও যাগােযাগ ি অিধদর

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, ন ১২, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ APA Annual Performance Agreement (APA)

২ ICT Information and Communication Technology

৩
Information Technology
IT

Information Technology

৪ আইিস আইিস ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন টকনলিজ (ICT)

৫ আইিস অিধদর ত ও যাগােযাগ ি অিধদর

৬ এিপএ বািষ ক কম সাদন ি



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, ন ১২, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] জনসাধারণেক আইিস বহাের সেচতন করার লে জলায়
সভা/ সিমনার/ ওয়াকশপ

[১.১.১] সভা/সিমনার /ওয়াকশপ আেয়াজন ত ও যাগােযাগ ি অিধদর, চদর সংা, জলা কায ালয় এর বািষ ক িতেবদন

[১.২] িডিজটাল বাংলােদশ িদবস উাপন [১.২.১] জলা পয ােয় িডিজটাল বাংলােদশ িদবস উাপন আইিস অিধদর জলা কায ালয় সংা, জলা কায ালয় এর বািষ ক িতেবদন

[১.৩] শখ রােসল িডিজটাল াব বহাের িশক/ ছােদরেক
উুকরণ িবষয়ক সভা/সিমনার

[১.৩.১] জলায় সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন আইিস অিধদর জলা কায ালয় শতকরা, জলা কায ালয় এর বািষ ক িতেবদন

[১.৪] সাইবার িনরাপা সেক সেচতনতা ি [১.৪.১] জলায় সাইবার িনরাপা সেক িশণ দান

[২.১] জলার সরকাির দের দতা, ত িসা ও ইেলকিনক
বাপনা বতেনর লে ই-নিথ িবষয়ক িশণ

[২.১.১] জলার িবিভ দর/সংার কম কতা/ কম চারীেক
ই-নিথ িবষয়ক িশণ দান

আইিস অিধদর জলা কায ালয়
িরেপাট , সিমনার/ওয়াকশেপর সংা, জলা কায ালয়
এর বািষ ক িতেবদন

[২.২] জলার সরকাির িবিভ দের আইিস িবষয়ক পরামশ  দান [২.২.১] আইিস িবষয়ক পরামশ  দােনর সংা আইিস অিধদর জলা কায ালয় তািরখ, জলা কায ালয় এর বািষ ক িতেবদন

[২.৩] শখ রােসল িডিজটাল াব/অা িডিজটাল ই-সািভ স
কায ম পিরদশ ন

[২.৩.১] পিরদশ নত ােবর সংা আইিস অিধদর জলা কায ালয় তািরখ, জলা কায ালয় এর বািষ ক িতেবদন

[২.৪] িভিডও কনফােরে সহয়তা
[২.৪.১] জলা ও উপেজলার সােথ িভিডও কনফােরে
কািরগির সহয়তা দান

আইিস অিধদর জলা কায ালয় িচ

[৩.১] শখ রােসল িডিজটাল ােব ICT িবষয়ক িশণ আেয়াজন [৩.১.১] িশণাথ আইিস অিধদর জলা কায ালয় সংা, জলা কায ালয় এর বািষ ক িতেবদন

[৩.২] জলার সরকাির দেরর কম কতােদর / কম চারীেদর ওেয়ব
পাট াল সংা িশণ দান

[৩.২.১] িশণাথ আইিস অিধদর জলা কায ালয় সংা, জলা কায ালয় এর বািষ ক িতেবদন

[৪.১] রা অাপ সবা [৪.১.১] ভািন সংা ল  সংেশাধন

[৪.২] শখ রােসল িডিজটাল াব াপন [৪.২.১] িডিজটাল ােবর সংা আইিস অিধদর জলা কায ালয়
িরেপাট , সিমনার/ওয়াকশেপর সংা, জলা কায ালয়
এর বািষ ক ি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
িভিডও কনফােরে সহয়তা জলা ও উপেজলার সােথ িভিডও কনফােরে কািরগির সহয়তা দান জলা শাসেকর কায ালয়, চদর প রেণর মােম যাগােযাগ

জলার সরকাির দের দতা, ত িসা ও ইেলকিনক
বাপনা বতেনর লে ই-নিথ িবষয়ক িশণ

জলার িবিভ দর/সংার কম কতা/ কম চারীেক ই-নিথ িবষয়ক িশণ
দান

জলা শাসেকর কায ালয়, চদর প রেণর মােম যাগােযাগ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


