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তথ্য ও প্ াগাদ াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর, প্জলা কা যালয় ঝাললকালি এর কম যসম্পােদনর সাক্তব যক ক্তচত্র 

(Overview of the Performance of the Department of ICT, District office, Jhalakathi) 

 

সাম্প্রক্ততক অজযন, চযাদলজ এ এবাং িক্তবযৎ প পক্তরকল্পনা 

 

সাম্প্রক্ততক বছর সমূদহর (৩ বছর) প্রিান অজযন: 

ক্তিক্তজটাল বাাংলাদেশ  ক্তবক্তনম যাণ (রুপকল্প-২০২১) এর মূল উদেশ্য ২০২১ সাদলর মদে বাাংলাদেশদক জ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি ক্তনি যর মেম আদয়র প্েশ 

ক্তহদসদব গদড় প্তালা। তথ্য ও প্ াগাদ াগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রদয়াগ ক্তনক্তিতকরণ, সমন্বয় সািন ও প্টকসই উন্নয়দনর মােদম জনগদণর প্োরদগাড়ায় 

ইদলক্ট্রক্তনক পদ্ধক্ততদত প্সবা প্পৌৌঁদছ ক্তেদত তথ্য ও প্ াগাদ াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তদরর ঝালকাঠি প্জলা কা যালয় কাজ কদর  াদে। আইক্তসটি সম্প্রসারদণর 

লদক্ষয প্জলা প যাদয় জাতীয় তথ্য ও প্ াগাদ াগ প্রযুক্তি ক্তেবস -২০১৭, ক্তিক্তজটাল বাাংলাদেশ ক্তেবস ২০১৮, ২০১৯, জাতীয় ইন্টারদনট সপ্তাহ, জাতীয় 

উন্নয়ন প্মলা-২০১৭, ২০১৮, প্প্রাগ্রাক্তমাং কনদটস্ট আদয়াজন করা হদয়দছ। ২০১৮-১৯ অর্ যবছদর প্জলা প যাদয়র অবক্তশষ্ঠ সরকাক্তর অক্তফসসহ সকল 

উপদজলা প যাদয়র সরকাক্তর অক্তফস ও  অবক্তশষ্ঠ ইউক্তনয়দনর ন্যাশনাল ওদয়ব প্পাট যাল ক্তবষয়ক ০২ (দুই) ক্তেনব্যাপী ০৩ (ক্ততনটি) টি ব্যাদচ ৭২ জনয়ক 

প্রলিক্ষণ প্রদান করা হে। প্জলা ও উপদজলা প যাদয়র অক্তফস সমূদহ ই-ফাইল (নক্তর্) ক্তবষয়ক ০১ (এক) ক্তেনব্যাপী সজ এীবনী প্রক্তশক্ষদণ ০২ (দুই) টি 

ব্যাদচ ৫০ জনয়ক প্রলিক্ষণ প্রদান করা হে।  প্জলা প যাদয় ০১ (এক) টি ব্যাদচ ২০ জনয়ক  আউটদসাক্তস যাং ক্তবষয়ক প্রক্তশক্ষণ প্রদান করা হে। ২০১৯-২০ 

অর্ যবছদর উপদজলা প যাদয়র অক্তফস সমূদহ ই-ফাইল (নক্তর্) ক্তবষয়ক ০২ (দুই) ক্তেনব্যাপী এন্ড ইউজার প্রক্তশক্ষদণ এবং সজ এীবনী প্রক্তশক্ষদণ ৪টি 

উপদজলায় ৮০ জনয়ক প্রলিক্ষণ প্রদান করা হে। জজলা পর্ যায়ে ইদনাদিশন সালিট - ২০১৯ এ উয়েখয়র্াগ্য অবস্থান অজযন কয়র। ই-নক্তর্জে ঝালকাঠি 

প্জলা প্রশাসন ক্তস কযাটাগলরয়ে ২ে স্থান অজযন কয়রয়ে। প্জলা ব্যাক্তন্ডাং, ক্তিলান্সার তেলর, প্রযুলি লনর্ যর ও িাদক মুি সিাজ, আইলসটি লরয়লয়টড 

লবলর্ন্ন ইয়নায়র্িন কার্ যক্রয়ি আইলসটি অলিদপ্তর, ঝালকাঠি জজলা ও উপজজলা কার্ যালয়ে কি যরে জপ্রাগ্রািার ও সহকারী জপ্রাগ্রািারগণ সহয়র্ালগো 

প্রদান কয়র িায়কন।  

 

সমস্যা এবাং চযাদলজ এসমূহ: 

প্জলা কা যালয় ও প্জলার অন্যান্য উপদজলাসমূদহ অক্তিেপ্তদরর সাাংগঠক্তনক কাঠাদমা অনু ায়ী জনবল প্রাক্তপ্ত এবাং প্জলা ও উপদজলা প যাদয় ক্তনজস্ব 

অক্তফস প্রাক্তপ্ত। মাঠ পর্ যায়ে প্শখ রাদসল ক্তিক্তজটাল ল্যাব, অন্যান্য ক্তিক্তজটাল ই-সাক্তি যস কা যক্রম পক্তরেশ যন এর জন্য  ানবাহন সমস্যা। জকালর্ড 

পলরলস্থলের কারয়ণ প্রক্ততটি েপ্তদর েক্ষ আইটি জনবল ততক্তর করার লয়ক্ষ সরাসলর প্রলিক্ষণ প্রদান। ই-নক্তর্ ও অন্যান্য অনলাইন জসবা বাস্তবােয়ন হাি য 

ফাইল এর ব্যবহার হ্রাস করা। 

 

িক্তবযৎ প পক্তরকল্পনা: 

জকালর্ড ১৯ এর ন্যাে জর্ জকান পলরলস্থলের প্জলা প যাদয় সকল সরকাক্তর েপ্তর/প্রক্ততষ্ঠাদন আইক্তসটির ব্যবহার ও প্রদয়াগ ক্তনক্তিতকরণ ও সমন্বয় 

সািদনর মােদম ই-গিদন যন্স বাস্তবায়ন। ক্তশক্ষা প্রক্ততষ্ঠাদন স্থাক্তপত প্শখ রাদসল ক্তিক্তজটাল ল্যাব প্কক্তিক গঠিত আইক্তসটি ক্লাব এর সেস্যদের 

আইক্তসটিদত সদচতনতা বৃক্তদ্ধ ও প্রদয়াজনীয় পরামশ য প্সবা প্রোন এবাং ক্লাদবর সেস্যদের আইক্তসটি ক্তবষদয় প্রক্তশক্ষণ আদয়াজদনর মােদম লিলাক্তন্সাং -এ 

উদ্বুদ্ধকরণ। নারীর ক্ষিোেয়নর লয়ক্ষয She Power Project এর লবস্তৃলে, ক্তিক্তজটাল ক্তনরাপত্তা, সাইবার ক্তসক্তকউক্তরটি, সাইবার ক্রাইম ও 

আইক্তসটির ক্তনরাপে ব্যবহাদরর ব্যাপক সদচতনতামূলক কা যক্রম গ্রহণ করা। িন্ট টিয়ার প্টকদনালক্তজ ক্তনদয় গদবষণা এবাং তা কা যকর প্সবায় পক্তরনত 

করা। 

 

২০২০-২১ অর্ য বছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজযনসমূহ: 

 প্জলা  ও উপদজলা প যায় প্নটওয়াকয কাদনকটিক্তিটি তোরক্তক, ট্রাবলশুটিাং এবাং আইক্তসটি ক্তবষয়ক পরামশ য ও সাদপাট য প্রোন। 

 প্জলা প যাদয়র সরকাক্তর অক্তফসসমূদহর তথ্য বাতায়ন হালগােকরণ লবষেক প্রলিক্ষণ প্রদান ও তথ্য বাতায়ন হালগােকরজণ সহােো প্রদান। 

 প্জলা প যাদয়র কম যকতযা/কম যচারীদের ই-নক্তর্ ক্তবষয়ক প্রক্তশক্ষণ প্রোদনর মােদম  ই-নক্তর্ কা যক্রম সফল করা। 

 প্জলা প যাদয়র কম যকতযা/কম যচারীদের েক্ষতা বৃক্তদ্ধর লদক্ষয আইক্তসটি/ই-সাক্তি যস এর উপর প্রক্তশক্ষণ প্রোন। 

 প্জলায় স্থাক্তপত কক্তম্পউটার ল্যাবসমূহ সচল ও ব্যবহার বৃক্তদ্ধর লদক্ষয পক্তরেশ যন ও তোরক্তক।  

 ক্তশক্ষা প্রক্ততষ্ঠাদন পাঠোদনর প্ক্ষদত্র মাক্তিক্তমক্তিয়া ক্লাসরুম ব্যবহাদরর প্রচলন বৃক্তদ্ধদত প্রদয়াজনীয় সহায়তা প্রোন ও ইক্ততবাচক প্রিাব আনয়ন। 

 প্জলা প যায় আইক্তসটি ক্তবষয়ক সিা/দসক্তমনার/ওয়াকযশপ, ক্তিক্তজটাল বাাংলাদেশ ক্তেবস উদ  াপন ও প্প্রাগ্রাক্তমাং প্রক্ততদ াক্তগতা আদয়াজন। 
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উপক্রমক্তণকা (Preamble) 

 

সরকাক্তর েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক েক্ষতা বৃক্তদ্ধ, স্বেতা ও জবাবক্তেক্তহ প্জারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং  

সম্পদের  র্া র্ ব্যবহার ক্তনক্তিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০৪১ এর  র্া র্ বাস্তবায়দনর লদক্ষয-  

প্প্রাগ্রামার, তথ্য ও প্ াগাদ াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর প্জলা কা যালয়, ঝালকাঠি  

 

এবাং 

মহাপক্তরচালক, তথ্য ও প্ াগাদ াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর  এর মদে ২০২০ সাদলর জুলাই মাদসর ২৮ তাক্তরদখ এই বাক্তষ যক 

কম যসম্পােন চুক্তি স্বাক্ষক্তরত হদলা।  

 

এই চুক্তিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ ক্তনম্নক্তলক্তখত ক্তবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 
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প্সকশন ১ 

তথ্য ও প্ াগদ াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর প্জলা কা যালয়, ঝালকাঠি এর রূপকল্প (Vision), অক্তিলক্ষয (Mission), ও প্কৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic Objective) এবাং কা যাবক্তল (Functions): 

১.১ রুপকল্প (Vision):  

জ্ঞানলর্লিক অি যনীলে, সুিাসন প্রলেষ্ঠাে েথ্য প্রযুলির ব্যবহার। 

১.২ অক্তিলক্ষয (Mission): 

 তথ্য প্রযুক্তি খাদতর সদব যাত্তম ব্যবহার ক্তনক্তিত কদর অবকাঠাদমা উন্নয়ন, েক্ষ মানব সম্পে গঠন, প্শািন কাজ সৃজন এবাং ই-সাক্তি যস প্রক্ততষ্ঠার 

মােদম সুশাসন প্রক্ততষ্ঠা।  

 

১.৩ প্কৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

১.৩.১ প্জলা কা যালদয়র প্কৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১. ই-গিাদন যন্স প্রক্ততষ্ঠায় সহায়তা 

২. আইক্তসটি ব্যবহাদর জনসদচতনতা বৃক্তদ্ধকরণ 

৩. জজলা পর্ যায়ে মানব সম্পে উন্নয়ন 

 

১.৩.২ আবক্তশ্যক প্কৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

 

১.  োপ্তক্তরক কম যকাদন্ড সেতা বৃক্তদ্ধ ও জবাবক্তেক্তহতা ক্তনক্তিতকরণ। 

২.  কম যসম্পােদনর গক্ততশীলতা আনয়ন ও প্সবার মান বৃক্তদ্ধ। 

৩.  আক্তর্ যক ও সম্পে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। 

 

১.৪ কা যাবলী (Functions): 

১.  সরকাদরর প্জলা প যাদয় আইক্তসটি’র ব্যবহার ও প্রদয়াগ ক্তনক্তিতকরণ ও সমন্বয় সািন; 

২.  প্জলা প যায় প যন্ত সকল েপ্তদর আইক্তসটি’র উপযুি অবকাঠাদমা সৃক্তষ্টদত সহায়তা প্রোন, রক্ষণাদবক্ষণ এবাং সাদপাট য  প্রোন;  

৩.     কক্তম্পউটার প্নটওয়াকয, হাি যওয়যার ও সফটওয়যাদরর স্টযান্ডাি য প্েক্তসক্তফদকশন প্রণয়ন ও আইক্তসটি  ন্ত্রপাক্তত ক্রদয়র কাদজ সহায়তা; 

৪.  তৃণমূল প যায় প যন্ত জনগণদক ইদলকট্রক্তনক পদ্ধক্ততদত প্সবা প্রোদন উদযাগ গ্রহণ; 

৫.  প্জলা প যাদয় সরকাক্তর েপ্তদর প্পশাগত েক্ষতা উন্নয়দন প্রক্তশক্ষণ প্রোন;  

৬. প্জলা প যাদয় তথ্য প্রযুক্তির কাক্তরগক্তর ও ক্তবদশষাক্তয়ত জ্ঞান হস্তান্তর, আধুক্তনক প্রযুক্তি আত্মীকরদণ গদবষণা, উন্নয়ন ও সহায়তা প্রোন। 
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প্সকশন-২ 

তথ্য ও প্ াগদ াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর প্জলা কা যালয়, ঝালকাঠি এর ক্তবক্তিন্ন কা যক্রদমর চুড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব (Output/Impact) 

 

চুড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

(Outcome/Impact) 

কম যসম্পােদনর  সূচক সমূহ 

(Performance 

indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত অজযন লক্ষযমাত্রা 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ ক্তনি যাক্তরত লক্ষযিাত্রা অজযদনর 

প্ক্ষদত্র প্ ৌর্িাদব োক্তয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/ক্তবিাগ/সাংস্থাসমূদহর 

মান 

উপাত্তসূত্র 

(Source of 

Data) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ই গিন্যযান্স  ক্তবষয়ক সক্ষমতা 

বৃক্তদ্ধ  

ই নক্তর্ প্রক্তশক্ষদণর প্রক্তশক্ষণার্ী  সাংখ্যা  ৫০ ৮০ ১০০ ১০০ ১০০ তথ্য ও প্ াগদ াগ প্রযুক্তি 

অক্তিেপ্তর প্জলা কা যালয়, 

ঝালকাঠি 

সাংখ্যা ,প্রক্তশক্ষণ 

প্রক্ততদবেন 

প্জলার েপ্তর সমুয়হর কম যকতযা ও 

কম যচারীদের ন্যাশনাল 

ওদয়ব প্পাট যাল সাংক্রান্ত প্রক্তশক্ষণ 

সাংখ্যা  ৭২ ৬০ ৬০ ৪৮ ৪৮ তথ্য ও প্ াগদ াগ প্রযুক্তি 

অক্তিেপ্তর প্জলা কা যালয়, 

ঝালকাঠি 

সাংখ্যা ,প্রক্তশক্ষণ 

প্রক্ততদবেন 

প্রেত্ত আইক্তসটি ক্তবষয়ক পরামশ য  সাংখ্যা  ২০০ ২০০ ২৫০ ৩০০ ৩৫০ তথ্য ও প্ াগদ াগ প্রযুক্তি 

অক্তিেপ্তর প্জলা কা যালয়, 

ঝালকাঠি 

সাংখ্যা, পরামশ য প্রোন 

প্রক্ততদবেন  

প্শখ রাদসল ক্তিক্তজটাল ল্যাব/ 

ইউক্তিক্তস/অন্যান্য ক্তিক্তজটাল ই-

সাক্তি যস কা যক্রম পক্তরেশ যন 

সাংখ্যা ৭০ ৭০ ১০০ ১২০ ১৫০ তথ্য ও প্ াগদ াগ প্রযুক্তি 

অক্তিেপ্তর প্জলা কা যালয়, 

ঝালকাঠি 

সাংখ্যা, পরামশ য প্রোন 

প্রক্ততদবেন 

প্জলা ও দপ্তয়রর সাদর্ ক্তিক্তিও/ 

জূি কনফাদরদন্স কাক্তরগক্তর 

সহয়তা প্রোন 

সাংখ্যা ৫ ২৫ ৬০ ৬০ ৭০ তথ্য ও প্ াগদ াগ প্রযুক্তি 

অক্তিেপ্তর প্জলা কা যালয়, 

ঝালকাঠি 

সাংখ্যা, পরামশ য প্রোন 

প্রক্ততদবেন 

প্েদশর আইক্তসটি প্সক্টদর 

উদেখ্যদ াগ্য সফলতা প্জলা ও 

উপদজলায় প্রচার ও সদচতনতা 

সৃক্তষ্টকরণ ও গুণগত ক্তশক্ষার 

মাদনান্নয়ন ও আইক্তসটির নতুন 

নতুন ক্তবষদয়  উেবুদ্ধকরণ  

প্জলা ও উপদজলায় ক্তিক্তজটাল 

ক্তেবস ইতযাক্তে আদয়াজন 

সাংখ্যা  ২ ২ ১ ১ ১ তথ্য ও প্ াগদ াগ প্রযুক্তি 

অক্তিেপ্তর প্জলা কা যালয়, 

ঝালকাঠি 

সাংখ্যা, আদয়াক্তজত 

ক্তবক্তিন্ন ইদিন্ট এর 

প্রক্ততদবেন  
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প্সকশন-৩ 

প্কৌশলগত উদেশ্য, অগ্রাক্তিকার, কা যক্রম, কম যসম্পােন সূচক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ  

প্কৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

প্কৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight 

of 

Strateg

ic 

Objecti

ve) 

কা যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম যস

ম্পােন 

সূচদকর 

মান 

(Weig

ht of 

PI) 

      প্রকৃত অজযন
 

 

লক্ষযমাত্রা/ক্তনণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY ২০২০-২১)  

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৮- ১৯ 
 
২০১৯-২০ অসািারণ 

(Excell

ent) 

অক্তত 

উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলক্তত মান 

(Fair) 

চলক্তত 

মাদনর 

ক্তনদম্ন 

(Poor) 

২০2১-

২২ 

২০২২-

২৩ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

প্জলা কা যালদয়র প্কৌশলগত উদেশ্যসমূহ    

[১] ই-গিন্যযান্স 

প্রক্ততষ্ঠা 

৪০ [১.১] জজলার সরকাক্তর 

েপ্তদর েক্ষতা, দ্রুত 

ক্তসদ্ধান্ত ও ইদলকট্রক্তনক 

ব্যবস্থাপনা প্রবতযদনর 

লদক্ষয ই-নক্তর্ ক্তবষয়ক 

প্রক্তশক্ষণ 

[১.১.১] জজলার ক্তবক্তিন্ন 

েপ্তর/সাংস্থার কম যকতযা/ 

কম যচারীদক ই-নক্তর্ 

ক্তবষয়ক প্রক্তশক্ষণ প্রোন 

সাংখ্যা ১০.০০ ৫০ ৮০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[১.২] জজলার সরকাক্তর 

ক্তবক্তিন্ন েপ্তদর আইক্তসটি 

ক্তবষয়ক পরামশ য প্রোন 

[১.২.১] আইক্তসটি 

ক্তবষয়ক পরামশ য 

প্রোদনর সাংখ্যা 

সাংখ্যা ১০.০০ ২০০ ২০০ ২৫০ ২৩০ ২২০ ২০০ ১৮০ ৩০০  ৩৫০ 

[১.৩] প্শখ রাদসল 

ক্তিক্তজটাল ল্যাব/ 

ইউক্তিক্তস/অন্যান্য 

ক্তিক্তজটাল ই-সাক্তি যস 

কা যক্রম পক্তরেশ যন 

[১.৩.১] পক্তরেশ যনকৃত 

ল্যাদবর/ ইউক্তিক্তস 

সাংখ্যা 

সাংখ্যা ১০.০০ ৭০ ৭০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮০  ৭০ ১২০ ১৫০ 

[১.৪] প্জলার সরকাক্তর 

েপ্তদরর কম যকতযা ও 

কম যচারীদের ন্যাশনাল 

ওদয়ব প্পাট যাল সাংক্রান্ত 

[১.৪.১] জজলার ক্তবক্তিন্ন 

েপ্তর/সাংস্থার কম যকতযা/ 

কম যচারীদক ওদয়ব 

প্পাট যাল ক্তবষয়ক 

প্রক্তশক্ষণ প্রোন 

সাংখ্যা ৫.০০ ৭২ ৬০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪০ ৩৫ ৪৮ ৪৮ 

[১.৫] ক্তিক্তিও/জূি 

কনফাদরদন্স সহায়তা 

[১.৫.১] প্জলা ও 

দপ্তয়রর সাদর্ 

ক্তিক্তিও/জূি 

সাংখ্যা ৫.০০     ৫ ২৫ ৬০ ৫০ ৪৫ ৩৫ ৩০ ৬০ ৭০ 
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প্কৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

প্কৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight 

of 

Strateg

ic 

Objecti

ve) 

কা যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম যস

ম্পােন 

সূচদকর 

মান 

(Weig

ht of 

PI) 

      প্রকৃত অজযন
 

 

লক্ষযমাত্রা/ক্তনণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY ২০২০-২১)  

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৮- ১৯ 
 
২০১৯-২০ অসািারণ 

(Excell

ent) 

অক্তত 

উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলক্তত মান 

(Fair) 

চলক্তত 

মাদনর 

ক্তনদম্ন 

(Poor) 

২০2১-

২২ 

২০২২-

২৩ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

কনফাদরদন্স কাক্তরগক্তর 

সহয়তা প্রোন 

[২] আইক্তসটি 

ব্যবহাদর 

সদচতনতা 

বৃক্তদ্ধকরণ 

২০ [২.১] জনসািারণদক 

আইক্তসটি ব্যবহাদর 

সদচতন করার লদক্ষয 

প্জলাে সিা/ 

প্সক্তমনার/ ওয়াকযশপ 

আদয়াজন 

[২.১.১]  

সিা/দসক্তমনার 

/ওয়াকযশপ আদয়াজন 

সাংখ্যা ৫.০০ ২ ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১০ ১২ 

[২.২] ক্তিক্তজটাল 

বাংলায়দি ক্তেবস 

 উদ াপন 

[২.২.১] প্জলা প যাদয়  

ক্তিক্তজটাল বাংলায়দি 

ক্তেবস উদ াপন 

তাক্তরখ ৫.০০ ১২ 

ক্তিদসম্বর 

২০১৮ 

১২ 

ক্তিদসম্বর 

২০১৯ 

১২ 

ক্তিদসম্বর 

২০২০ 

    ১২ 

ক্তিদসম্বর 

২০২১ 

১২ 

ক্তিদসম্বর 

২০২২ 

[২.৪] প্শখ রাদসল 

ক্তিক্তজটাল ল্যাব 

ব্যবহাদর ক্তশক্ষক/ 

ছাত্রদেরদক উদু্বদ্ধকরণ 

ক্তবষয়ক সিা/প্সক্তমনার 

[২.৪.১] প্জলায় 

প্সক্তমনার/ওয়াকযশপ 

আদয়াজন 

সাংখ্যা ১০.০০ ১ ১ ১     ২ ২ 

[৩] মানব সম্পে 

উন্নয়ন 

১৫ [৩.১] মুক্তজববষ য 

উপলদক্ষয সারাদেদশ 

প্শখ রাদসল ক্তিক্তজটাল 

ল্যাব ব্যবহাদরর 

মােদম ছাত্রছাত্রীদের 

আইক্তসটি/দপ্রাগ্রাক্তমাং 

ক্তবষদয় প্রক্তশক্ষণ প্রোন 

[৩.১.১] প্রক্তশক্ষণার্ী সাংখ্যা ১০.০০ ২৭ ৪০ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১০০ ২০০ ২৫০ 

[৩.২] প্জলার 

সরকাক্তর েপ্তদরর 

কম যকতযাদের / 

কম যচারীদের ওদয়ব 

প্পাট যাল সাংক্রান্ত 

[৩.২.১] প্রক্তশক্ষণার্ী সাংখ্যা ৫.০০ ৭২ ৬০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৩৫ ১০০ ১২৫  
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প্কৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

প্কৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight 

of 

Strateg

ic 

Objecti

ve) 

কা যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম যস

ম্পােন 

সূচদকর 

মান 

(Weig

ht of 

PI) 

      প্রকৃত অজযন
 

 

লক্ষযমাত্রা/ক্তনণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY ২০২০-২১)  

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৮- ১৯ 
 
২০১৯-২০ অসািারণ 

(Excell

ent) 

অক্তত 

উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলক্তত মান 

(Fair) 

চলক্তত 

মাদনর 

ক্তনদম্ন 

(Poor) 

২০2১-

২২ 

২০২২-

২৩ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

প্রক্তশক্ষণ প্রোন 
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আবক্তশ্যক প্কৌশলগত উদেশ্যসমূহ, ২০২০-২১ 

(দমাট নম্বর ২০) 

 

প্কৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategi

c 

Objectiv

es) 

প্কৌশলগত 

উদেশ্যর 

মান 

(Weig

ht of 

Strate

gic 

Object

ive) 

কা যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

কম যসম্পাে

ন সূচদকর 

মান 

(Weig

ht of 

Perfor

mance 

Indica

tors) 

লক্ষযমাত্রা/ক্তনণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 20-21) 

অসািারণ 

(Excelle

nt) 

অক্তত উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলক্তত মান 

(Fair) 

চলক্তত মাদনর ক্তনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

[১] োপ্তক্তরক 

কম যকাদন্ড 

স্বেতা বৃক্তদ্ধ 

ও জবাবক্তেক্তহ 

ক্তনক্তিতকরণ 

১১ 

[১.১] বাক্তষ যক 

কম যসম্পােন চুক্তি 

(এক্তপএ)বাস্তবায়ন 

[১.১.১] এক্তপএ’র সকল 

তত্রমাক্তসক প্রক্ততদবেন 

ওদয়বসাইদট প্রকাক্তশত 

সংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এক্তপএ টিদমর 

মাক্তসক সিা অনুক্তষ্ঠত সংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

[১.২] শুদ্ধাচার ও 

উিি চচ যা লবষয়ে 

অংিীজনয়দর  

সায়ি িেলবলনিে 

[১.২.১] িেলবলনিে 

সর্া অনুলষ্ঠে সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অক্তিদ াগ 

প্রক্ততকার ব্যবস্থা 

ক্তবষদয় প্সবা 

[১.৩.১] অবক্তহতকরণ 

সিা আদয়াক্তজত 
সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 
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প্কৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategi

c 

Objectiv

es) 

প্কৌশলগত 

উদেশ্যর 

মান 

(Weig

ht of 

Strate

gic 

Object

ive) 

কা যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

কম যসম্পাে

ন সূচদকর 

মান 

(Weig

ht of 

Perfor

mance 

Indica

tors) 

লক্ষযমাত্রা/ক্তনণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 20-21) 

অসািারণ 

(Excelle

nt) 

অক্তত উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলক্তত মান 

(Fair) 

চলক্তত মাদনর ক্তনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

গ্রহীতা/অাংশীজনদে

র অবক্তহতকরণ 

[১.৪] প্সবা প্রোন 

প্রক্ততশ্রুক্তত ক্তবষদয় 

প্সবা গ্রহীতাদের 

অবক্তহতকরণ 

[১.৪.১] অবক্তহতকরণ 

সিা আদয়াক্তজত 
সাংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৫] তথ্য 

বাতায়ন হালনাগাে 

সাংক্রান্ত তত্রমাক্তসক 

প্রক্ততদবেন উর্ধ্যতন 

কতৃযপদক্ষর ক্তনকট 

প্প্ররণ 

 

[১.৫.১] তত্রমাক্তসক 

প্রক্ততদবেন প্প্রক্তরত 
সাংখ্যা 

২ ৪ ৩ - - - 

[২] কম য 

সম্পােদন 

গক্ততশীলতা 

আনয়ন ও 

প্সবার মান 

বৃক্তদ্ধ 

৮ 

[২.১] ই-নক্তর্ 

বাস্তবায়ন 

[২.১.১] ই-নক্তর্দত প্নাট 

ক্তনষ্পক্তত্তকৃত 
% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২] উদ্ভাবনী/ 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদযাগ 

বাস্তবায়ন 

[২.২.১] নুনতম একটি  

উদ্ভাবনী/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

উদযাগ চালুকৃত 

জনঘণ্টা ২ ১৫.০২.২০২১ 
১৫.০৩.২০২

১ 

১৫.০৪.২০

২১ 

১৫.০৫.২০

২১ 
-  

[২.৩] কম যচারীদের 

প্রক্তশক্ষণ প্রোন 

[২.৩.১] প্রদতযক কম যচারীর 

জন্য প্রক্তশক্ষণ আদয়াক্তজত 
জনঘণ্টা ২ ৫ ৪ - - - 

[২.৩.২] ১০ প্গ্রি ও তদূি য 

প্রদতযক কম যচারীদক এক্তপএ 

ক্তবষদয় প্রেত্ত প্রক্তশক্ষণ 

জনঘন্টা ১ ৫ 
৪ 

- - - 

[২.৪] এক্তপএ 

বাস্তবায়দন প্রদনােনা 

প্রোন 

[২.৫.১] নূন্যতম একটি 

আওতািীন েপ্তর/ এক্তপএ 

বাস্তবায়দনর জন্য প্রদনােনা 

সংখ্যা ১ ১ 
- 

- - - 
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প্কৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategi

c 

Objectiv

es) 

প্কৌশলগত 

উদেশ্যর 

মান 

(Weig

ht of 

Strate

gic 

Object

ive) 

কা যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

কম যসম্পাে

ন সূচদকর 

মান 

(Weig

ht of 

Perfor

mance 

Indica

tors) 

লক্ষযমাত্রা/ক্তনণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 20-21) 

অসািারণ 

(Excelle

nt) 

অক্তত উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলক্তত মান 

(Fair) 

চলক্তত মাদনর ক্তনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রোনকৃত 

[৩] আক্তর্ যক ও 

সম্পে 

ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন 

৬ 

[৩.১] বাক্তষ যক ক্রয় 

পক্তরকল্পনা বাস্তবায়ন 

[৩.১.১] ক্রয় পক্তরকল্পনা 

অনু ায়ী ক্রয় সম্পাক্তেত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] বাক্তষ যক উন্নয়ন 

কম যসূক্তচ 

(এক্তিক্তপ)/বাদজট  

বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বাক্তষ যক উন্নয়ন 

কম যসূক্তচ (এক্তিক্তপ) /বাদজট 

বাস্তবাক্তয়ত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অক্তিট আপক্তত্ত 

ক্তনষ্পক্তত্ত কা যক্রদমর 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] অক্তিট আপক্তত্ত 

ক্তনষ্পক্তত্তকৃত 
% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] হালনাগােকৃত 

স্থাবর ও অস্থাবর 

সম্পক্তত্তর তাক্তলকা 

মন্ত্রণালয়/ক্তবিাদগ 

প্প্ররণ 

[৩.৪.১] হালনাগােকৃত 

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পক্তত্তর 

তাক্তলকা মন্ত্রণালয়/ক্তবিাদগ 

প্প্রক্তরত 

তাক্তরখ ১ ১৫.১২.২০২০ 
১৪.০১.২০২

১ 

১৫.০২.২০

২১ 
- - 
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আক্তম, প্প্রাগ্রামার, তথ্য ও প্ াগাদ াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর প্জলা কা যালয়, ঝালকাঠি গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ 

সরকাদরর তথ্য ও প্ াগাদ াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তদরর মহাপক্তরচালদকর ক্তনকট অঙ্গীকার করক্তছ প্ , এই চুক্তিদত বক্তণ যত 

ফলাফল অজযদন সদচষ্ট র্াকব। 

 

আক্তম, মহাপক্তরচালক, তথ্য ও প্ াগাদ াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর, প্প্রাগ্রামার তথ্য ও প্ াগাদ াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর 

প্জলা কা যালয়, ঝালকাঠিএর ক্তনকট অঙ্গীকার করক্তছ প্  এই চুক্তিদত বক্তণ যত ফলাফল অজযদন সহদ াক্তগতা প্রোন করব। 

 

স্বাক্ষক্তরতঃ 

 

  

২৮/০৭/২০২০ 

ক্তফদরাজ আহদমে প্জহােী 

সহকারী প্প্রাগ্রামার (দজলা কা যালয় সাংযুি) 

তথ্য ও প্ াগাদ াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর 

প্জলা কা যালয় 

ঝালকাঠি 

 তাক্তরখ 

 

 

 

 

        

২৮/০৭/২০২০     

মহাপক্তরচালক 

তথ্য ও প্ াগাদ াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর 

 

 তাক্তরখ 
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সাংদ াজনী ১ 

 

 

শব্দসাংদক্ষপ 

(Acronyms) 

 

ক্রক্তমক 

নম্বর 

শব্দসাংদক্ষপ ক্তববরণ 

১ ICT Information and Communication Technology 

২ আইক্তসটি ইনফরদমশন এন্ড কক্তমউক্তনদকশন প্টকনলক্তজ (ICT) 

৩ APA  Annual Performance Agreement (APA) 

৪ এক্তপএ বাক্তষ যক কম যসম্পােন চুক্তি 

৫ আইক্তসটি অক্তিেপ্তর তথ্য ও প্ াগাদ াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর 

৬ UDC Union Digital Center 
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সাংদ াজনী-২ 

 

কম যসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কা যালয়সমূহ এবাং পক্তরমাপ পদ্ধক্তত-এর ক্তববরণ 

 

ক্রক্তমক 

নম্বর 

কা যক্রম কম যসম্পােন  

সূচক 

কা যক্রদমর 

ক্তববরণ 

বাস্তবায়নকারী অনুক্তবিাগ , 

অক্তিশাখা এবাং শাখা 

প্রেত্ত প্রমাণক প্রমাণদকর 

উপাত্ত 

সূত্র 

১.১ [১.১] জজলার সরকাক্তর েপ্তদর 

েক্ষতা, দ্রুত ক্তসদ্ধান্ত ও 

ইদলকট্রক্তনক ব্যবস্থাপনা 

প্রবতযদনর লদক্ষয ই-নক্তর্ 

ক্তবষয়ক প্রক্তশক্ষণ 

[১.১.১] জজলার ক্তবক্তিন্ন 

েপ্তর/সাংস্থার কম যকতযা/ 

কম যচারীদক ই-নক্তর্ ক্তবষয়ক 

প্রক্তশক্ষণ প্রোন 

জজলার সরকারী অক্তফদসর 

কম যকতযা/ কম যচারীদের ই-নক্তর্ 

ক্তবষয়ক প্রক্তশক্ষণ প্রোদনর 

মােদম অক্তফদসর প্সবাসমূহ 

প্রোদন দ্রুত ক্তসদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রকি য 

পত্রাক্তের ইদলকট্রক্তনক 

ব্যবস্থাপনায় েক্ষতা বৃক্তদ্ধ  

আইক্তসটি অক্তিেপ্তর 

প্জলা কা যালয় 

সাংখ্যা, প্জলা কা যালয় এর বাক্তষ যক 

প্রক্ততদবেন 

বাক্তষ যক 

প্রক্ততদবেন 

সমূহ 

১.২ [১.২] জজলার সরকাক্তর ক্তবক্তিন্ন 

েপ্তদর আইক্তসটি ক্তবষয়ক 

পরামশ য প্রোন 

[১.২.১] আইক্তসটি ক্তবষয়ক 

পরামশ য প্রোদনর সাংখ্যা 

জজলার ক্তবক্তিন্ন সরকাক্তর েপ্তদর 

আইক্তসটি ক্তবষয়ক পরামশ য প্রোন 

আইক্তসটি অক্তিেপ্তর 

প্জলা কা যালয় 

সাংখ্যা, প্জলা কা যালয় এর বাক্তষ যক 

প্রক্ততদবেন 

বাক্তষ যক 

প্রক্ততদবেন 

সমূহ 

১.৩ 
[১.৩] প্শখ রাদসল ক্তিক্তজটাল 

ল্যাব/অন্যান্য ক্তিক্তজটাল ই-

সাক্তি যস কা যক্রম পক্তরেশ যন 

[১.৩.১] পক্তরেশ যনকৃত ল্যাদবর 

সাংখ্যা 

পক্তরেশ যনকৃত ল্যাদবর সাংখ্যা আইক্তসটি অক্তিেপ্তর 

প্জলা কা যালয় 

শতকরা, প্জলা কা যালয় এর 

বাক্তষ যক প্রক্ততদবেন 

ল্যাব 

পক্তরেশ যন 

প্রক্ততদবেন 

২.১ 
[২.১] জনসািারণদক আইক্তসটি 

ব্যবহাদর সদচতন করার লদক্ষয 

প্জলাে সিা/ প্সক্তমনার/ 

ওয়াকযশপ আদয়াজন 

[২.১.১]  সিা/দসক্তমনার 

/ওয়াকযশপ আদয়াজন 

জজলার জনসািারণদক আইক্তসটি 

ব্যবহাদর সদচতন করার লদক্ষয 

প্সক্তমনার/ 

ওয়াকযশপ আদয়াজন। 

আইক্তসটি অক্তিেপ্তর 

প্জলা কা যালয় 

ক্তরদপাট য, প্সক্তমনার/ওয়াকযশদপর 

সাংখ্যা, প্জলা কা যালয় এর বাক্তষ যক 

প্রক্ততদবেন 

বাক্তষ যক 

প্রক্ততদবেন 

২.২ [২.২] আইক্তসটি ক্তেবস 

 উদ াপন 

[২.২.১] প্জলা প যাদয় জাতীয় 

আইক্তসটি ক্তেবস উদ াপন 

প্জলা প যাদয় জাতীয় আইক্তসটি 

ক্তেবস উদ াপন 

আইক্তসটি অক্তিেপ্তর 

প্জলা কা যালয় 

তাক্তরখ, প্জলা কা যালয় এর 

বাক্তষ যক প্রক্ততদবেন 

বাক্তষ যক 

প্রক্ততদবেন 

২.৩ [২.৩] উন্নয়ন প্মলা আদয়াজন [২.৩.১] প্জলা ও উপদজলায় 

উন্নয়ন প্মলা আদয়াজন 

প্েদশর আইক্তসটি প্সক্টদর 

উদেখদ াগ্য সফলতা সব যস্তদর 

প্রচার/প্রকাশ ও সদচতনতা সৃক্তষ্ট 

করদণ প্জলাে ও উপদজলায় 

উন্নয়ন প্মলা আদয়াজন করা 

আইক্তসটি অক্তিেপ্তর 

প্জলা কা যালয় 

তাক্তরখ, প্জলা কা যালয় এর 

বাক্তষ যক প্রক্ততদবেন 

বাক্তষ যক 

প্রক্ততদবেন 

২.৪ [২.৪] প্শখ রাদসল ক্তিক্তজটাল 

ল্যাব ব্যবহাদর ক্তশক্ষক/ 

ছাত্রদেরদক উদু্বদ্ধকরণ ক্তবষয়ক 

[২.৪.১] প্জলায় 

প্সক্তমনার/ওয়াকযশপ আদয়াজন 

প্জলায় ল্যাব ব্যবহাদরর উপর 

প্সক্তমনার/ওয়াকযশপ সাংক্রান্ত 

কা যক্রম গ্রহণ 

আইক্তসটি অক্তিেপ্তর 

প্জলা কা যালয় 

কম যশালার ছক্তব, উপক্তস্থক্তত ও 

প্রক্ততদবেন 

বাক্তষ যক 

প্রক্ততদবেন 
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ক্রক্তমক 

নম্বর 

কা যক্রম কম যসম্পােন  

সূচক 

কা যক্রদমর 

ক্তববরণ 

বাস্তবায়নকারী অনুক্তবিাগ , 

অক্তিশাখা এবাং শাখা 

প্রেত্ত প্রমাণক প্রমাণদকর 

উপাত্ত 

সূত্র 

সিা/প্সক্তমনার 

৩.১ [৩.১] প্শখ রাদসল ক্তিক্তজটাল 

ল্যাদব  ICT ক্তবষয়ক 

প্রক্তশক্ষণ আদয়াজন 

[৩.১.১] প্রক্তশক্ষণার্ী প্শখ রাদসল ক্তিক্তজটাল ল্যাদব  

ICT ক্তবষয়ক প্রক্তশক্ষণ 

আদয়াজন 

আইক্তসটি অক্তিেপ্তর 

প্জলা কা যালয় 

কম যশালার ছক্তব, উপক্তস্থক্তত ও 

প্রক্ততদবেন 

বাক্তষ যক 

প্রক্ততদবেন 

৩.২ [৩.২] প্জলার সরকাক্তর 

েপ্তদরর কম যকতযাদের / 

কম যচারীদের ওদয়ব প্পাট যাল 

সাংক্রান্ত প্রক্তশক্ষণ প্রোন 

[৩.২.১] প্রক্তশক্ষণার্ী প্জলার সরকারী অক্তফসসমূদহর 

তথ্য বাতায়ন হালগােকরদণর 

লদক্ষ সরকাক্তর েপ্তদরর 

কম যকতযাদের / কম যচারীদের 

ওদয়ব প্পাট যাল সাংক্রান্ত প্রক্তশক্ষণ 

প্রোন 

আইক্তসটি অক্তিেপ্তর 

প্জলা কা যালয় 

কম যশালার ছক্তব, উপক্তস্থক্তত ও 

প্রক্ততদবেন 

বাক্তষ যক 

প্রক্ততদবেন 
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সাংদ াজনী -৩ 

কম যসম্পােন লক্ষযমাত্রা অজযদনর প্ক্ষদত্র  মাঠ পর্ যায়ে অন্যান্য কার্ যালয়ের ক্তনকট সুক্তনক্তে যষ্ট চাক্তহো 

 

প্রক্ততষ্ঠাদনর নাম  সাংক্তিষ্ট  

কা যক্রম  

কম যসম্পােন 

 সূচক  

উি প্রক্ততষ্ঠাদনর 

 ক্তনকট 

 চাক্তহো/ প্রতযাশা  

চাক্তহো/প্রতযাশার 

 প্ ৌক্তিকতা  

প্রতযাশা পূরণ না হদল সম্ভাব্য 

প্রিাব  

      

 


