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 ফিনাইেহ জজলা তথ্য অফিদসর কম িসম্পােদনর সাফব িক ফচত্র 
 

(Overview of the Performance of the District Information office, Jhenaidah) 

 
সাম্প্রফতক অজিন 

 
গণদ াগাদ াগ ও আমত্মঃব্যফিক জ াগাদ াদগর মােদম তথ্যদসবা প্রোন কদর উন্নয়নমুখী জনসদচতনতা ও জনসম্পৃিতা 

বৃফদ্ধ এবাং জনগণদক উদ্বুদ্ধ করা ফিনাইেহ জজলা তথ্য অফিদসর মূল োফয়ত্ব। ফবগত ফতন বছদর প্রেফশ িত চলফিত্র ৪৮৫ টি, 

আদয়াফজত উদ্বুদ্ধকরণ সঙ্গীতানুষ্ঠান ৫৯টি, আর্ িসামাফজক ইস্যযদত আদয়াফজত মতফবফনময় সিা ১৪টি, সড়দক 

জনগুরম্নত্বপূণ ি বাতিা প্রচার ৬৬৭টি, প্রচাফরত জপাস্টার/পুফসত্মকা/বুকদলট ৮৬,২২০টি, আর্ িসামাফজক ইস্যযদত আদয়াফজত 

উঠান ববঠক ৩১টি, উঠান ববঠককাদল ফিফিওকদলর মােদম মতফবফনময় ৭টি, আদয়াফজত ফপএই কিাদরজ ১০৮৬টি 

এবাং অনলাইদন প্রচাফরত ফবষয়সমূহ সম্পনণ  করা হদয়দছ। এসব কম িকা-- প্রায় ৩৫১৭০০ জন েশ িক সমাগম হদয়দছ। 

 
চযাদলঞ্জসমূহ 

 
ফিনাইেহ জজলার সকল জনদগাষ্ঠীর জোরদগাড়ায় সরকাদরর উন্নয়ন বাতিা জপৌৌঁছাদনা এবাং  জনগণদক প্রফশফক্ষত ও উদু্বদ্ধ 

করা। 

 
িফবষ্যত পফরকল্পনা 

 
জজলায় ফিনাইেহ তথ্য কমদপস্নক্স ফনম িাণ কদর তথ্যপ্রযুফি ও জ াগাদ াগ ফনিির তথ্যদসবা প্রফতষ্ঠা করা। 

 
২০১৭-১৮ অর্ িবছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজিনসমূহ 

 
 ১২৯ টি জনসদচতনতামূলক চলফিত্র ও প্রামাণ্যফচত্র প্রেশ িনী; 

 ২১ টি উদ্বুদ্ধকরণ সঙ্গীতানুষ্ঠাদনর আদয়াজন; 

 ৪৪ টি কফমউফনটি সিা/ উঠান ববঠক এবাং ক্ষুদ্র ও খণ্ড সমাদবশ আদয়াজন; 

 ১২ টি আদলাচনা সিা, জসফমনার, নাটক , মফহলা সমাদবদশর আদয়াজন; 

 ০২ টি উঠান ববঠককাদল ফিফিওকদলর মােদম মতফবফনময়; 

 ১৯৫০০ জপাস্টার/ফলিদলট/বুকদলট/পুফসত্মকা/সামফয়কী ফবতরণ ও প্রচার। 
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উপক্রমফণকা  
(Preamble) 

 

 
সরকাফর েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রাফতষ্ঠাফনক েক্ষতা বৃফদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবফেফহ জজারোর করা, স্যশাসন সাংহতকরণ 

এবাং সম্পদের  র্া র্ ব্যবহার ফনফিতকরদণর মােদম রুপকল্প ২০২১-এর  র্া র্ বাস্তবায়দনর লদক্ষয 

  
জজলা তথ্য অফিসার, জজলা তথ্য অফিস, ফিনাইেহ 

 
এবাং 

 
মহাপফরচালক, গণদ াগাদ াগ অফিেপ্তর এর মদে ২০১৭ সাদলর জুন মাদসর ২০ তাফরদখ এই বাফষ িক 

কম িসম্পােন চুফি স্বাক্ষফরত হদলা। 

 
এই চুফিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ ফনম্নফলফখত ফবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 
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জসকশন-১ 
 

গণদ াগাদ াগ অফিেপ্তদরর রূপকল্প (Vision), অফিলক্ষয (Mission), জকৌশলগত উদেিসমূহ এবাং কা িাবফল  
 

১.১ রূপকল্প (Vision): 

তথ্যপ্রযুফি ও জ াগাদ াগ-ফনি ির তথ্যদসবা-সব িত্র ও সকদলর। 
 

১.২ অফিলক্ষয (Mission): 

সরকাদরর নীফত ও কা িক্রদমর সাদর্ ব্যাপক জনদগাষ্ঠীদক ফবদশষ কদর প্রতযন্ত অঞ্চদলর জনদগাষ্ঠীদক তথ্যদসবার 

মােদম সদচতন, উদ্বদু্ধ এবাং উন্নয়দনর িারায় সম্পিৃকরণ। 
 

১.৩ জকৌশলগত উদেিসমূহ (Strategic Objectives): 
 

 ১.৩.১(১) গণমােমসহ আত্মঃব্যফিক জ াগাদ াদগর সকল জকৌশল প্রদয়াদগর েক্ষতা বৃফদ্ধ। 

 ১.৩.১(২) উন্নয়ন বাতিাসমূহ কা িকর উপাদয় দ্রম্নত ব্যাপক জনদগাষ্ঠীর কাদছ জপৌৌঁছাদনা। 
 

 ১.৩.২ আবফিক জকৌশলগত উদেিসমূহ: 
 

১. উদ্ভাবন ও অফিদ াগ প্রফতকাদরর মােদম জসবার মাদনান্নয়ন; 

২. েক্ষতার সদঙ্গ বাফষ িক কম িসম্পােন চুফি বাসত্মবায়ন; 

৩. প্রশাসফনক সাংস্কার ও বনফতকতার উন্নয়ন; 

৪. তথ্য অফিকার ও স্বপ্রদণাফেত তথ্য প্রকাশ বাসত্মবায়ন; 

৫. আফর্ িক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। 
 

১.৪ কা িাবফল (Functions): 

১ গণদ াগাদ াগ ও আমত্মঃব্যফিক জ াগাদ াদগর মােদম তৃণমূল প িাদয় সরকাদরর নীফত ও উন্নয়ন 

কা িক্রম সম্পদকি জনগণদক অবফহত, ফশফক্ষত ও উদু্বদ্ধ করা। 

২ প্রামাণ্য চলফিত্র প্রেশ িদনর মােদম সরকাদরর ফবফিন্ন উন্নয়নমূলক কা িক্রদমর প্রচার এবাং এর ওপর 

ফনফম িত জপাস্টার, ফলিদলট, সামফয়কী ও অন্যান্য প্রচারসামগ্রী ফবতরণ করা। 

৩ গণসঙ্গীত, গণসাংলাপ, পর্নাটক, ফস্থরফচত্র প্রেশ িনী, রচনা প্রফতদ াফগতা, ফশশুদমলা, মফহলা সমাদবশ, 

জপ্রস ফিফিাং, ক্ষুদ্র ও খণ্ড সমাদবশ, আদলাচনাসিা, উঠান ববঠক, জনতৃস্থানীয় ব্যফিবদগ ির অাংশগ্রহদণ 

ওফরদয়দেশন কম িশালা ও প্রফশক্ষণ, র যাফল প্রভৃফতর মােদম জনগণদক সরকাদরর চলমান উন্নয়নমূলক 

কম িকা-- সম্পিৃ এবাং উদ্বুদ্ধকরণ। 

৪ সরকাদরর ফবফিন্ন গুরুত্বপূণ ি ও জরম্নফর ফবষদয় (দ মন-দুদ িাগকালীন) পর্প্রচার। 

৫ চলফিত্র জসন্সর অযাক্ট লঙ্ঘন প্রফতদরাদি ফসদনমা হল পফরেশ িন। 

৬ ফিফিআইফপ/ফিআইফপগদণর অনুষ্ঠান, জাতীয়/আন্তজিাফতক ফেবস ও সদম্মলন এবাং সরকাদরর ফবফিন্ন 

জনগুরুত্বপূণ ি অনুষ্ঠাদন শব্দ ন্ত্র স্থাপন। 

৭ সরকাদরর ঊর্ধ্িতন কতৃিপক্ষদক সরকাফর নীফত ও কা িক্রম সম্পদকি জনপ্রফতফক্রয়া 

(Feedback/reaction) অবফহত করা। 

৮ সন্ত্রাস, জফঙ্গবাে, সামাফজক কূপমণ্ডুকতা ও কুসাংস্কাদরর ফবরুদদ্ধ জনমত সৃফির জন্য সব িসািারণদক 

উদ্বুদ্ধ করা। 

৯ সরকাদরর উন্নয়নমূলক কা িক্রদমর ওপর ফনয়ফমত জপ্রস ফিফিাং এর আদয়াজন এবাং অফিক প্রচাদরর 

জন্য স্থানীয় সাংবাে মােমসহ জবতার, জটফলফিশন, ফপআইফি (PID) ও বাসস (BSS) এ জপ্রস ফরফলজ 

জপ্ররণ করা। 

১০ স্থানীয় গণমােমকমী এবাং স্থানীয় প্রফতষ্ঠাদনর সাদর্ ফলয়াদজোঁ রক্ষা করা এবাং তথ্য আোন প্রোন করা।
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জসকশন ২ 
জকৌশলগত উদেি, অগ্রাফিকার, কা িক্রম, কম িসম্পােন সূচক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 

জকৌশলগত 

উদেি 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদির 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাে

ন সূচদকর 

মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষযমাত্রা/ফনণ িায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষপণ 

(Projecti

on) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষপণ 

(Projecti

on) 

২০১৯-২০ 

অসািারণ অফত 

উত্তম 

উত্তম চলফত 

মান 

চলফত 

মাদনর 

ফনদম্ন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণালয়/ফবিাদগর জকৌশলগত উদেিসমূহ 

গণদ াগাদ াগ 

ও 

আন্তঃব্যফিক 

জ াগাদ াদগর 

মােদম 

সরকাদরর 

নীফত ও 

উন্নয়ন 

কা িক্রম 

সম্পদকি 

জনসদচতনতা 

বতফর 

 

 

 

 

 

 

 

৮০ 

১.১ জনসদচতনতামূলক 

চলফিত্র ও প্রামাণ্যফচত্র প্রেশ িন 

প্রেফশ িত চলফিত্র সাংখ্যা  

১৫ 

 

১৩২ 

 

১৪৩ ১২৯ ১১৬ ১০৩ ৯০ ৭৭ ১২৯ ১২৯ 

১.২ উদ্বুদ্ধকরণ 

সঙ্গীতানুষ্ঠান আদয়াজন 

আদয়াফজত উদ্বুদ্ধকরণ 

সঙ্গীতানুষ্ঠান 

সাংখ্যা ৫ ১৫ ৪২ 
২১ ১৯ ১৭ ১৫ ১৩ ২১ ২১ 

১.৩ সরকাদরর আর্ িসামাফজক ও 

উন্নয়ন কা িক্রদমর উপর 

আদলাচনা সিা, জসফমনার/ মফহলা 

সমাদবশ, মতফবফনময় সিা ও 

নাটদকর আদয়াজন 

আর্ িসামাফজক 

ইস্যযদত আদয়াফজত 

মতফবফনময় সিা 

সাংখ্যা  

 

১০ 

 

 

১২ 

 

 

১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২ 

১.৪ সড়ক প্রচার সড়দক জনগুরুত্বপূণ ি 

বাতিা প্রচার 

সাংখ্যা ৫ ১৫৪ ১৬৭ 
১৫২ ১৩৭ ১২২ ১০৬ ৯১ ১৫২ ১৫২ 

১.৫ জপাস্টার/ফলিদলট/ 

বুকদলট/পুু্ফস্তকা/সামফয়কী প্রচার 

প্রচাফরত জপাস্টার/ 

পুফস্তকা/বুকদলট 
কফপ ৫  

৩০৮৭১ 

 

২৮৭৭২ 
১৯৫০০ ১৭৫৫০ ১৫৬০০ ১৩৬৫০ ১১৭০০ 

 

১৯৫০০ 

 

১৯৫০০ 

১.৬ কফমউফনটি সিা/উঠান ববঠক 

এবাং ক্ষুদ্র ও খন্ড সমাদবশ 

আদয়াজন 

আর্ িসামাফজক ফবষদয় 

আদয়াফজত উঠান ববঠক  
সাংখ্যা  

১৫ 

 

৭২ 

 

৭১ ৪৪ ৪০ ৩৫ ৩১ ২৬ ৪৪ ৪৪ 

১.৭ ফিফিও কনিাদরদন্সর 

আদয়াজন 

উঠান ববঠককাদল 

ফিফিওকদলর মােদম 

মতফবফনময়  

সাংখ্যা  

১০ 

 

০৬ 

 

০৬ ৭ ৬ ৬ ৫ ৪ ৭ ৭ 

১.৮ ফপএই কিাদরজ আদয়াফজত ফপএই 

কিাদরজ 

সাংখ্যা  

৫ 

 

২৬৯ 

 

২৩০ 
১৫০ ১৩৫ ১২০ ১০৫ ৯০ ১৫০ ১৫০ 

১.৯ অনলাইন প্রচার অনলাইদন প্রচাফরত 

ফবষয়সমূহ 
সাংখ্যা  

৫ 

 

০৮ 

 

০৮ 
৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৯ ৯ 

১.১০ জপ্রক্ষাগৃহ পফরেশ িন পফরেশ িনকৃত 

জপ্রক্ষাগৃহ 

সাংখ্যা ৫ ০৭ ০৫ 
৬ ৫ ৫ ৪ ৪ ৬ ৬ 

* সামফয়ক (Provisional) তথ্য  
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আবফিক জকৌশলগত উদেিসমূহ 
কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

জকৌশলগত উদেি 

 

জকৌশলগত 

উদেদির  
মান 

 

কা িক্রম 

 

কম িসম্পােন স্যচক 

 

একক 

 

কম িসম্পােন 

স্যচদকর মান 

 

লক্ষযমাত্রার মান-২০১৭-১৮ 

অসািারণ অফত উত্তম  
উত্তম 

 
চলফত মান  

চলফতমাদনর 

ফনদমণ 

 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

েক্ষতার সদঙ্গ 

বাফষ িক 

কম িসম্পােন চুফি 

বাসত্মবায়ন 

৪ 

২০১৭-১৮ অর্ িবছদরর খসড়া বাফষ িক 

কম িসম্পােন চুফি োফখল 
ফনি িাফরত সময়সীমার মদে খসড়া 

চুফি মন্ত্রণালয়/ফবিাদগ োফখলকৃত 
তাফরখ ১ ১৭ এফপ্রল ১৯ এফপ্রল ২০ এফপ্রল ২৩ এফপ্রল ২৫ এফপ্রল 

২০১৭৮-১৭ অর্ িবছদরর বাফষ িক 

কম িসম্পােন চুফি বাসত্মবায়ন পফরবীক্ষণ 
বত্রমাফসক প্রফতদবেন োফখলকৃত সাংখ্যা ১ ৪ ৩ -- -- -- 

২০১৭-১৮ অর্ িবছদরর খসড়া বাফষ িক 

কম িসম্পােন চুফির অি িবাফষ িক মূল্যায়ন 

প্রফতদবেন োফখল 

ফনি িাফরত তাফরদখ অি িবাফষ িক মূল্যায়ন 

প্রফতদবেন োফখলকৃত 
তাফরখ ১ ১৫ জানুয়াফর ১৬ জানুয়াফর ১৭ জানুয়াফর ১৮ জানুয়াফর ২১ জানুয়াফর 

২০১৬-১৭ অর্ িবছদরর বাফষ িক 

কম িসম্পােন চুফির মূল্যায়ন প্রফতদবেন 

োফখল 
বাফষ িক মূল্যায়ন প্রফতদবেন োফখলকৃত তাফরখ ১ ১৩ জুলাই ১৬ জুলাই ১৮ জুলাই ২০ জুলাই ২৩ জুলাই 

কা িপদ্ধফত, 

কম িপফরদবশ ও 

জসবার মাদনান্নয়ন 
৯ 

মাঠ প িাদয়র কা িালয়সমূদহ কমপদক্ষ 

একটি অনলাইন জসবা চালু করা 
অনলাইন জসবা চালুকৃত তাফরখ ১ ৩১ ফিদসম্বর ৩১ জানুয়াফর ২৮ জিিম্নয়াফর - - 

েপ্তর/সাংস্থার কমপদক্ষ০১টি জসবা 

সহজীকরণ 
জসবা সহজীকৃত তাফরখ ১ ৩১ ফিদসম্বর ৩১ জানুয়াফর ২৮ জিিম্নয়াফর ১৫ মাচ ি - 

উদ্ভাবনী উদযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প(এসআইফপ) বাসত্মবায়ন 

উদ্ভাবনী উদযাগ বাসত্মবায়ন তাফরখ ১ 
৪ জানুয়াফর 

 

১১ জানুয়াফর 
 

১৮ জানুয়াফর 
 

২৫ জানুয়াফর 
 

৩১ জানুয়াফর 
এসআইফপ বাসত্মবাফয়ত % ১ 

ফপআরএল শুরম্নর ২ মাস পূদব ি সাংফশস্নি 

কম িচারীর ফপআরএল ও চুটি নগোয়ন 

যুগপৎ জাফর ফনফিতকরণ 

সাংফশস্নি কম িচারীর ফপআরএল ও চুটি 

নগোয়ন যুগপৎ জাফরকৃত 
% ১ ১০০ 

 
৯০ 

 

৮০ 

 

- 
 

- 

ফসটিদজন্স চাট িার অনু ায়ী জসবা প্রোন 
ফসটিদজন্স চাট িার অনু ায়ী জসবা 

প্রোনকৃত 
% 

১ ১০০ 
 

৯০ 
 

৮০ 

 

৭০ 
 

৬০ 

অফিদ াগ প্রফতকার ব্যবস্থা বাসত্মবায়ন ফনষ্পফত্তকৃত অফিদ াগ % 
১ ৯০ 

 

৮০ 
 

৭০ 
 

৬০ 
 

- 

জসবা প্রতযাশী এবাং েশ িনার্ীদের জন্য 

টয়দলটসহ অদপক্ষাগার(waiting 

room)এর ব্যবস্থা করা 

ফনি িাফরত সময়সীমার মদে জসবা 

প্রতযাশী এবাং েশ িনার্ীদের জন্য 

টয়দলটসহ অদপক্ষাগার চালুকৃত 

তাফরখ 
১ ৩১ ফিদসম্বর 

 
৩১ জানুয়াফর 

 
২৮ জিিম্নয়াফর 

 
- 

 
- 

জসবার মান সম্পদকি জসবাগ্রহীতাদের 

মতামত পফরবীক্ষদণর ব্যবস্থা চালু করা 
জসবাগ্রহীতাদের মতামত পফরবীক্ষদণর 

ব্যবস্থা চালু কৃত 
তাফরখ ১ ৩১ফিদসম্বর ৩১ জানুয়াফর ২৮ জিিম্নয়াফর - - 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

জকৌশলগত উদেি 

 

জকৌশলগত 

উদেদির 

মান 

 

কা িক্রম 

 

কম িসম্পােন স্যচক 

 

একক 

 

কম িসম্পােন 

স্যচদকর মান 

 

লক্ষমাত্রার মান-২০১৭-১৮ 

অসািারণ  অফত উত্তম  উত্তম চলফত মান  
চলফতমাদনর 

ফনদমণ 

 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

েক্ষতা ও 

বনফতকতার উন্নয়ন 
৪ 

সরকাফর কম িসম্পােন ব্যবস্থাপনা 

সাংক্রামত্ম প্রফশক্ষণসহ ফবফিন্ন ফবষদয় 

কম িকতিা/কম িচারীদের জন্য প্রফশক্ষণ 

আদয়াজন 

প্রফশক্ষদণর সময় জনঘো ২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধাচার জকৌশল বাসত্মবায়ন 

২০১৭-১৮ অর্ িবছদরর শুদ্ধাচার বাসত্মবায়ন 

কম িপফরকল্পনা এবাং বাসত্মবায়ন পফরবীক্ষণ 

কাঠাদমা প্রণীত ও োফখলকৃত 
তাফরখ ১ ১৬ জুলাই ৩১ জুলাই -- -- -- 

ফনি িাফরত সময়সীমার মদে বত্রমাফসক 

পফরবীক্ষণ প্রফতদবেন োফখলকৃত  
সাংখ্যা ১ ৪ ৩ -- -- -- 

তথ্য অফিকার 

বাসত্মবায়ন 

জজারোরকরণ 
১ 

তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ তথ্য বাতায়ন হালনাগােকৃত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ -- -- 

স্বপ্রদণাফেত তথ্য প্রকাফশত স্বপ্রদণাফেত তথ্য প্রকাফশত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

আফর্ িক 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 
২ অফিট আপফত্ত ফনষ্পফত্ত কা িক্রদমর উন্নয়ন বছদর অফিট আপফত্ত ফনষ্পফত্তকৃত % ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
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আফম, তথ্য অফিসার,  জজলা তথ্য অফিস, ফিনাইেহ গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর গণদ াগাদ াগ 

অফিেপ্তদরর মহাপফরচালক এর ফনকট অঙ্গীকার করফছ জ , এ চুফিদত বফণ িত িলািল অজিদন সদচি র্াকব। 

 

আফম, মহাপফরচালক, তথ্য মন্ত্রণালদয়র অিীন গণদ াগাদ াগ অফিেপ্তদরর প্রফতফনফি ফহদসদব জজলা তথ্য অফিস  

ফিনাইেহ এর তথ্য অফিসার এর ফনকট অঙ্গীকার করফছ জ , এ চুফিদত বফণ িত িলািল অজিদন প্রদয়াজনীয় 

সহদ াফগতা প্রোন করব। 

 

স্বাক্ষফরত : 

 

 

 

 

 

 

 

 
তথ্য অফিসার  

জজলা তথ্য অফিস, ফিনাইেহ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 তাফরখ : 

মহাপফরচালক 

গণদ াগাদ াগ অফিেপ্তর  
 তাফরখ : 
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সাংদ াজনী-১ 

 

 
শব্দসাংদক্ষপ(Acronyms) 

 

 
ক্রফমক নাং শব্দসাংদক্ষপ ফববরণ 

১ ফপএই পাবফলক এদেস ইকুইপদমে 

২ ফপআইফি জপ্রস ইনিরদমশন ফিপাট িদমে 

৩ বাসস বাাংলাদেশ সাংবাে সাংস্থা 

৪ ফিএিফপ ফিপাট িদমে অভ্ ফিল্মস এন্ড পাবফলদকশন্স 

৫ এমফসফি মাস কফমউফনদকশন ফিপাট িদমে 
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সাংদ াজনী-২: কম িসম্পােন সূচকসমূহ, বাসত্মবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ফবিাগ/সাংস্থা এবাং পফরমাপ পদ্ধফত এর ফববরণ 

 
কা িক্রম কম িসম্পােন সূচক ফববরণ বাসত্মবায়নকারী 

ইউফনট 

পফরমাপ পদ্ধফত এবাং উপাত্তসূত্র সািারণ 

মমত্মব্য 

১.১ জনসদচতনতামূলক চলফিত্র ও 

প্রামাণ্যফচত্র প্রেশ িন 

প্রেফশ িত চলফিত্র  তথ্য অফিসসমূহ কতৃিক গ্রাম এলাকায়/শহদর/প্রতযমত্ম অঞ্চদল ফবফিন্ন 

ফবষদয় চলফিত্র প্রেশ িন করা হয়। 

 জজলা তথ্য অফিস 

ফিনাইেহ 

মাফসক প্রফতদবেন, ই-জমইল  

১.২ উদ্বুদ্ধকরণ সঙ্গীতানুষ্ঠান 

আদয়াজন 

আদয়াফজত উদ্বুদ্ধকরণ 

সঙ্গীতানুষ্ঠান 

ফবফিন্ন ফবষদয় (দ মন- জিাট প্রোন, জাটকা ফনিন না করা, বাল্যফবদয় 

ফনদরাি, স্যাফনটাফর টয়দলট ব্যবহার, স্বাক্ষরতা বৃফদ্ধ, মাতৃদুগ্ধপান, 

খাবার আদগ ও পদর হাতদিায়া ইতযাফে) জনগণদক উদ্বুু্দ্ধকরদণর জন্য 

সঙ্গীতানুষ্ঠান আদয়াজন করা হয়। 

জজলা তথ্য অফিস 

ফিনাইেহ 

মাফসক প্রফতদবেন, পফত্রকার 

ফিফপাং, ই-জমইল 
 

১.৩ সরকাদরর আর্ িসামাফজক ও 

উন্নয়ন কা িক্রদমর উপর আদলাচনা 

সিা, জসফমনার/মফহলা সমাদবশ, 

মতফবফনময় সিা  নাটদকর আদয়াজন 

আর্ িসামাফজক ইস্যযদত 

আদয়াফজত মতফবফনময় সিা 

সরকার ও জনস্বার্ ি সাংফশস্নি ফবফিন্ন ফবষদয়র উপর ফবফিন্ন সমদয় 

কম িশালা আদয়াজন করা হয়। 

জজলা তথ্য অফিস 

ফিনাইেহ 

মাফসক প্রফতদবেন, পফত্রকার 

ফিফপাং, ই-জমইল 
 

১.৪ সড়ক প্রচার সড়দক জনগুরুত্বপূণ ি বাতিা 

প্রচার 

সরকাফর/জনস্বার্ ি সাংফশস্নি ফবফিন্ন ফবষদয় জলাকসমাগদমর স্থাদন 

সড়ক প্রচার করা হয় 

জজলা তথ্য অফিস 

ফিনাইেহ 

মাফসক প্রফতদবেন, ই-জমইল  

১.৫ জপাস্টার/ফলিদলট/বুকদলট/ 

পুফসত্মকা/সামফয়কী প্রচার 

প্রচাফরত জপাস্টার/পুফস্তকা/ 

বুকদলট 

ফবফিন্ন মন্ত্রণালয়/েপ্তর/সাংস্থা হদত প্রাপ্ত সরকাফর/জনস্বার্ ি সাংফশস্নি 

জপাস্টার/পুফসত্মকা/ বুকদলট ইতযাফে প্রেশ িন/ ফবতরণ/প্রচার করা হয়। 

জজলা তথ্য অফিস 

ফিনাইেহ 

মাফসক প্রফতদবেন, ই-জমইল  

১.৬ কফমউফনটি সিা/উঠান ববঠক 

এবাং ক্ষুদ্র ও খণ্ডসমাদবশ আদয়াজন 

আর্ িসামাফজক ফবষদয় 

আদয়াফজত উঠান ববঠক  

প্রতযমত্ম অঞ্চদল/গ্রাদম ফগদয় বাফড়র আফঙ্গনায় জনসদচতনতা ও তথ্য 

অফিকার সাংক্রামত্ম ফবফিন্ন ফবষদয় জনসািারণদক ফনদয় ববঠক করা 

হয়। 

জজলা তথ্য অফিস 

ফিনাইেহ 

মাফসক প্রফতদবেন, ই-জমইল  

১.৭ ফিফিও কনিাদরদন্সর আদয়াজন উঠান ববঠককাদল ফিফিওকদলর 

মােদম মতফবফনময় 
সরকাফর/জনস্বার্ ি সাংফশস্নি ফবফিন্ন ফবষদয় ফিফিও কনিাদরন্স/ জপ্রস 

ফিফিাং এর আদয়াজন করা হয়। 

জজলা তথ্য অফিস 

ফিনাইেহ 

মাফসক প্রফতদবেন, পফত্রকার 

ফিফপাং, ই-জমইল 
 

১.৮ ফপএই কিাদরজ আদয়াফজত ফপএই কিাদরজ মহামান্য রাষ্ট্রপফত/মাননীয় প্রিানমন্ত্রী/মাননীয় মন্ত্রী/ফিআইফপদের 

অনুষ্ঠান, সরকাফর/জনস্বার্ ি সাংফশস্নি ফবফিন্ন অনুষ্ঠান/সিা/জনসিায় 

ফপএই কিাদরজ প্রোন করা হয়। 

জজলা তথ্য অফিস 

ফিনাইেহ 

মাফসক প্রফতদবেন, ই-জমইল  

১.৯ অনলাইন প্রচার অনলাইদন প্রচাফরত 

ফবষয়সমূহ 

অনলাইন প্রচাদরর জন্য ওদয়বসাইট ও জিসবুক ব্যবহার করা হয়। জজলা তথ্য অফিস 

ফিনাইেহ 

মাফসক প্রফতদবেন, ই-জমইল  

১.১০ জপ্রক্ষাগৃহ পফরেশ িন পফরেশ িনকৃত জপ্রক্ষাগৃহ তথ্য মন্ত্রণালদয়র ফনদে িদশ জজলা টাস্কদিাদস ির সেস্য ফহদসদব 

জেশব্যাপী জপ্রক্ষাগৃহসমূদহর অবস্থা/প্রেশ িন ব্যবস্থা/প্রেশ িনী সদরজফমন 

পফরেশ িন করা হয়। 

জজলা তথ্য অফিস 

ফিনাইেহ 

মাফসক প্রফতদবেন, ই-জমইল  
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সাংদ াজনী -৩: অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ফবিাগ/অফিেপ্তর/সাংস্থা-এর ফনকট প্রতযাফশত স্যফনফে িি কম িসম্পােন সহায়তাসমূহ 

 

 
প্রফতষ্ঠাদনর িরণ প্রফতষ্ঠাদনর নাম সাংফশস্নি কম িসম্পােন 

সূচক 

উি প্রফতষ্ঠাদনর ফনকট সাংফশস্নি 

মন্ত্রণালয়/ফবিাদগর প্রতযাফশত সহায়তা 

প্রতযাশার জ ৌফিকতা উি প্রফতষ্ঠাদনর ফনকট 

প্রতযাশার মাত্রা উদলস্নখ 

করম্নন 

প্রতযাশা পূরণ না হদল সম্ভাব্য 

প্রিাব 

অফিেপ্তর ফিএিফপ/এমফসফি প্রেফশ িত চলফিত্র ও 

প্রামাণ্যফচত্র 

সরবরাহ প্রাফপ্ত তথ্যদসবা, সরকাদরর নীফত 

ও কা িক্রম এবাং উন্নয়ন 

বাতিা 

অতযাবিক চলফিত্র প্রেশ িনী ফবফিত হদব 

অফিেপ্তর ফিএিফপ/এমফসফি প্রচাফরত জপাস্টার/ বুকদলট 

/পুফস্তকা/ফলিদলট/সামফয়কী 

সরবরাহ প্রাফপ্ত তথ্যদসবা, সরকাদরর নীফত 

ও কা িক্রম এবাং উন্নয়ন 

বাতিা 

অতযাবিক মুফদ্রত সামগ্রীর প্রচার ফবফিত 

হদব 
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