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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

পিরচালক, জলা ত অিফস, ময়মনিসংহ

এবং

মহাপিরচালক, গণেযাগােযাগ অিধদর-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২২ - ন ৩০, ২০২৩
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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:

গণেযাগােযাগ  ও  আ:িক যাগােযােগর  মােম তেসবা  দান  কের  উয়নখী  জনসেচতনতা  ও  জনসৃতা  ি  এবং  জনগণেক
উু করা গণেযাগােযাগ অিধদেরর মাঠ পয ােয়র ত অিফেসর ল দািয়। িবগত িতন বছের জলায় জনসেচতনতালক ৪৩৪  চলি
দশ নী, ৭৭  উুকরণ সংগীতাান, ৭৩  উঠান বঠক/উু বঠক/কিমউিন সভা, সড়েক ৭৪১ ইউিনট জনণ  বাতা/কথামালা
চার এবং আথ সামািজক ইেত ১৫০  আেলাচনা সভা/মতিবিনময় সভা, মিহলা সমােবশ ও িশ মলা/সমােবশ সাদন করা হেয়েছ।
যােত সব েমাট ৩৪২৭৫৩৩ সংক দশ ক সমাগম হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

চােলসেহর মে রেয়েছ ময়মনিসংহ িস কেপ ােরশনসহ জলার সকল জনেগাীর দারেগাড়ায় উয়ন বাতা পৗঁছােনা এবং জনগণেক
িশিত ও উু করা।

ভিবৎ পিরকনা:

ময়মনিসংহ জলা ত কমে িনম াণ এবং জলার সকল উপেজলা পয ােয় ত অিফস সসারণ কের ত ও যাগােযাগ ি িনভর
তেসবা িতা করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

• সড়েক ২০০ ইউিনট জনণ  বাতা চার
• ১৬০  জনসেচতনতালক চলি ও ামািচ দশ নী অথবা বাতাবল ফন জনবল ােন াপন
• ২৩  আেলাচনা সভা/মতিবিনময় সভা, মিহলা সমােবশ ও িশ মলা/সমােবশ আেয়াজন অথবা ভা য়াল সভা আেয়াজন/িপিভিস
িডসে বাড  াপন।
• ২৭  উঠান বঠক/উু বঠক আেয়াজন (সাধারণভােব ১৭ , িভিডও কেলর মােম ১০ )
• ২৫  উুকরণ সংগীতাান আেয়াজন/রকড ত সংগীত চার
• ৫০  সেচতনতালক বাতা/িচ/কনেটস অনলাইেন চার
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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-

পিরচালক, জলা ত অিফস, ময়মনিসংহ

এবং

মহাপিরচালক,  গণেযাগােযাগ  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)

ত ও যাগােযাগ িিনভর তেসবা - সব  ও সকেলর জ

১.২ অিভল (Mission)
সরকােরর নীিত ও কায েমর সােথ াপক জনেগাীেক িবেশষ কের ত অেলর জনেগাীেক তেসবার মােম সেচতন,
উু এবং উয়েনর ধারায় সৃকরণ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর 

১. গণেযাগােযাগ ও আঃিক যাগােযােগর মােম সরকােরর নীিত ও উয়ন কায ম সেক জনসেচতনতা তির
২. গণেযাগােযাগ ও আঃিক যাগােযাগ এবং সেচতনতালক উুকরণ বাতা দােনর মােম সাধারণ জনগেণর
জীবনমান উয়ন
৩. উয়ন ও উুকরণ বাতা পৗঁছােত ত ও যাগােযাগ ির বহার
৪. িফডাক সংহ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. গণেযাগােযাগ ও আঃিক যাগােযােগর মােম ণল পয ায় পয  জনগণেক সরকােরর নীিত ও উয়ন কায ম
সেক অবিহত, িশিত ও উু করা।
২. ামািচ/চলি দশ েনর মােম সরকােরর িবিভ উয়নলক কায েমর চার এবং উয়ন বাতার ওপর িনিম ত
পাার, িলফেলট, সামিয়কী ও অা চারসামী িবতরণ করা।
৩. . ামািচ/চলি দশ েনর মােম সরকােরর িবিভ উয়নলক কায েমর চার এবং উয়ন বাতার ওপর
িনিম ত পাার, িলফেলট, সামিয়কী ও অা চারসামী িবতরণ করা।
৪. সরকােরর িবিভ ণ  ও জির িবষেয় (যমন-েয াগকালীন পিরিিত ও সতকতা) সড়ক চার।
৫. িসেনমােটাাফ অা/চলি সর অা লন িতেরােধ িসেনমা হল পিরদশ ন।
৬. িভিভআইিপ/িভআইিপগেণর অান, জাতীয়/আজািতক িদবস ও সেলন এবং সরকােরর িবিভ জনণ  অােন
শয াপন।
৭. সরকােরর ঊতন কপেক সরকাির নীিত ও কায ম সেক জনিতিয়া (Feedback/ Reaction)
অবিহত করা।
৮. সাস, জিবাদ, সামািজক পমকতা ও সংােরর িবে জনমত ির জ সব সাধারণেক উু করা।
৯. সরকােরর উয়নলক কায েমর ওপর িনয়িমত স িিফং এর আেয়াজন এবং অিধক চােরর জ ানীয় সংবাদ
মামসহ বতার, টিলিভশন, িপআইিড (PID) ও বাসস (BSS)-এ স িরিলজ রণ করা।
১০. ানীয় গণমামকম এবং ানীয় িতােনর সােথ িলয়ােজ রা করা এবং ত আদান-দান করা।
১১. সেব াপির, আিনক ত ও যাগােযাগ ি বহার কের চার কৗশলসহেক অিধকতর কায করী ও স করা।
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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

কায কর চার কায ম
ও উয়ন যাগােযােগর
ি এবং ববর
জীবন কম  ও আদশ 
িবষেয় সেচতনতা ি

সড়েক চািরত জনণ  বাতা সংা ২৩০ ২৩৫ ২০০ ২০০ ২০০
ত ও সচার মণালয়/ গণেযাগােযাগ
অিধদর/জলা ত অিফস, ময়মনিসংহ

জলা ত অিফস,
ময়মনিসংহ

দিশ ত চলি/ ামািচ/ািপত ফন সংা ১৪৬ ১৬০ ১৬০ ১৬০ ১৬০
ত ও সচার মণালয়/ গণেযাগােযাগ
অিধদর/জলা ত অিফস, ময়মনিসংহ

জলা ত অিফস,
ময়মনিসংহ

আেয়ািজত আেলাচনা সভা/মতিবিনময় সভা/
কম শালা, মিহলা সমােবশ ও িশ মলা/
সমােবশ/ আেয়ািজত ভায়াল সভা/ ািপত
িডসে বাড 

সংা ৩৪ ৩৭ ২৩ ২৩ ২৩
ত ও সচার মণালয়/ গণেযাগােযাগ
অিধদর/জলা ত অিফস, ময়মনিসংহ

জলা ত অিফস,
ময়মনিসংহ

আেয়ািজত উঠান বঠক/উু বঠক সংা ১৬ ২০ ১৭ ১৭ ১৭
ত ও সচার মণালয়/ গণেযাগােযাগ
অিধদর/জলা ত অিফস, ময়মনিসংহ

জলা ত অিফস,
ময়মনিসংহ

িভিডও কেলর মােম আেয়ািজত উঠান
বঠক /উু বঠক

সংা ০৯ ১২ ১০ ১০ ১০
ত ও সচার মণালয়/ গণেযাগােযাগ
অিধদর/জলা ত অিফস, ময়মনিসংহ

জলা ত অিফস,
ময়মনিসংহ

আেয়ািজত “এেসা িের গ িন”
অান/ ববর ওপর অনলাইন িচাংকন
িতেযািগতা

সংা ০২ ০২ ০২ ০২ ০২
ত ও সচার মণালয়/ গণেযাগােযাগ
অিধদর/জলা ত অিফস, ময়মনিসংহ

জলা ত অিফস,
ময়মনিসংহ

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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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] গণেযাগােযাগ
ও আঃিক
যাগােযােগর
মােম সরকােরর
নীিত ও উয়ন
কায ম সেক
জনসেচতনতা
তির

২৫

[১.১] সড়ক চার
[১.১.১] সড়েক চািরত
জনণ  বাতা

মিত সংা ১০ ২৩০ ২৩৫ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২০০ ২০০

[১.২]
জনসেচতনতালক
চলি ও ামািচ
দশ ন/বাতাবল ফন
জনবল ােন াপন

[১.২.১] দিশ ত
চলি/
ামািচ/ািপত
ফন

মিত সংা ৫ ১৪৬ ১৬০ ১৬০ ১৪৪ ১২৮ ১১২ ৯৬ ১৬০ ১৬০

[১.৩] সরকােরর উয়ন
কায েমর উপর
আেলাচনা
সভা/মতিবিনময়
সভা/কম শালা, মিহলা
সমােবশ ও িশ
মলা/সমােবশ
আেয়াজন/ভা য়াল সভা
আেয়াজন/ িপিভিস
িডসে বাড  াপন

[১.৩.১] আেয়ািজত
আেলাচনা
সভা/মতিবিনময় সভা/
কম শালা, মিহলা
সমােবশ ও িশ মলা/
সমােবশ/ আেয়ািজত
ভায়াল সভা/ ািপত
িডসে বাড 

মিত সংা ৫ ৩৪ ৩৭ ২৩ ২১ ১৮ ১৬ ১৪ ২৩ ২৩

[১.৪] “এেসা িের
গ িন” অান
আেয়াজন/ববর
ওপর অনলাইন
িচাংকন িতেযািগতা
আেয়াজন

[১.৪.১] আেয়ািজত
“এেসা িের গ
িন” অান/ ববর
ওপর িচাংকন
িতেযািগতা

মিত সংা ৫ ০২ ০২ ০২ ০২ ০২ ০১ ০১ ০২ ০২



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ২৯, ২০২২ ১৯:৫১ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ২০, 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] গণেযাগােযাগ
ও আঃিক
যাগােযাগ এবং
সেচতনতালক
উুকরণ বাতা
দােনর মােম
সাধারণ জনগেণর
জীবনমান উয়ন

২১

[২.১] উঠান
বঠক/উু বঠক
আেয়াজন

[২.১.১] আেয়ািজত উঠান
বঠক/উু বঠক

মিত সংা ৫ ১৬ ২০ ১৭ ১৫ ১৪ ১২ ১০ ১৭ ১৭

[২.২] আথ সামািজক
িবিভ িবষেয় উুকরণ
সংগীতাান
আেয়াজন/রকড ত
ঐপ সংগীত চার

[২.২.১] আেয়ািজত
উুকরণ
সংগীতাান/চািরত
রকড ত সংগীত

মিত সংা ৫ ২৫ ৩০ ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ২৫ ২৫

[২.৩] িপএই কভােরজ
[২.৩.১] িপএই
সরবরােহর অান

গড়
%
(চািহদার)

৫ ২৫০ ২৮৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৪]
পাার/িলফেলট/
কেলট/িকা/
সামিয়কী
িবতরণ/দশ ন

[২.৪.১] িবতরণত
পাার/ িলফেলট/
কেলট/ িকা/
সামিয়কী

গড়
%
(চািহদার)

৫ ১৫৫৩৫০ ২২২৬৭০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৫] াহ
পিরদশ ন

[২.৫.১] পিরদশ নত
াহ

মিত সংা ১ ০২ ০৩ ০৩ ০৩ ০২ ০২ ০২ ০৩ ০৩

[৩] উয়ন ও
উুকরণ বাতা
পৗঁছােত ত ও
যাগােযাগ
ির বহার

১৪

[৩.১] অনলাইেন
সেচতনতালক
বাতা/িচ/ কনেটস
চার

[৩.১.১] অনলাইেন
চািরত কনেটস

মিত সংা ৫ ১৪৫ ১২০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০

[৩.২] িভিডও কেলর
মােম উঠান
বঠক/উু বঠক
আেয়াজন

[৩.২.১] িভিডও কেলর
মােম আেয়ািজত উঠান
বঠক/ উু বঠক

মিত সংা ৫ ০৯ ১২ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ১০ ১০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ২৯, ২০২২ ১৯:৫১ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ২০, 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 

[৩.৩] ািপত এলইিড
িেন উয়ন বাতা/
সেচতনতালক বাতা
চার

[৩.৩.১] এলইিড িেন
চািরত উয়ন/
সেচতনতালক বাতা

মিত সংা ৪ ১০০ ৬০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০

[৪] িফডাক
সংহ

১০

[৪.১] সরকােরর
সামিক কায েমর
ওপর পািক জনমত ও
জনিতিয়া িতেবদন

[৪.১.১] িরত পািক
জনমত িতেবদন

মিত সংা ৫ ২৪ ২৪ ২৪ ২২ ১৯ ১৭ ১৪ ২৪ ২৪

[৪.২] অিধদেরর
বাবািয়ত কায েমর
ওপর মািসক জনমত
িতেবদন

[৪.২.১] িরত
মািসক জনমত
িতেবদন

মিত সংা ৫ ০৪ ০৪ ০৪ ০৪ ০৩ ০৩ ০২ ০৪ ০৪



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ২৯, ২০২২ ১৯:৫১ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ২০, 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: রিববার, ম ২৯, ২০২২ ১৯:৫১ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ২০, ২০২২

আিম, পিরচালক, জলা ত অিফস, ময়মনিসংহ, মহাপিরচালক, গণেযাগােযাগ অিধদর-এর িনকট অীকার করিছ
য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  মহাপিরচালক,  গণেযাগােযাগ  অিধদর  িহসােব  পিরচালক,  জলা  ত  অিফস,  ময়মনিসংহ-এর  িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

পিরচালক
জলা ত অিফস, ময়মনিসংহ

তািরখ

মহাপিরচালক
গণেযাগােযাগ অিধদর

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ২৯, ২০২২ ১৯:৫১ া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ২০, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িডএফিপ িডপাট েম অব িফস এ পাবিলেকশ

২ িপআইিড স ইনফরেমশন িডপাট েম

৩ িপএই পাবিলক এেস ইইপেম

৪ বাসস বাংলােদশ সংবাদ সংা



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ২৯, ২০২২ ১৯:৫১ া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ২০, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] সড়ক চার [১.১.১] সড়েক চািরত জনণ  বাতা জলা ত অিফস, ময়মনিসংহ িতেবদন/মাণক পয ােলাচনা ও সেরজিমন পিরদশ ন

[১.২] জনসেচতনতালক চলি ও ামািচ দশ ন/বাতাবল
ফন জনবল ােন াপন

[১.২.১] দিশ ত চলি/ ামািচ/ািপত ফন জলা ত অিফস, ময়মনিসংহ িতেবদন/মাণক পয ােলাচনা ও সেরজিমন পিরদশ ন

[১.৩] সরকােরর উয়ন কায েমর উপর আেলাচনা সভা/মতিবিনময়
সভা/কম শালা, মিহলা সমােবশ ও িশ মলা/সমােবশ
আেয়াজন/ভা য়াল সভা আেয়াজন/ িপিভিস িডসে বাড  াপন

[১.৩.১] আেয়ািজত আেলাচনা সভা/মতিবিনময় সভা/ কম শালা,
মিহলা সমােবশ ও িশ মলা/ সমােবশ/ আেয়ািজত ভায়াল
সভা/ ািপত িডসে বাড 

জলা ত অিফস, ময়মনিসংহ িতেবদন/মাণক পয ােলাচনা ও সেরজিমন পিরদশ ন

[১.৪] “এেসা িের গ িন” অান আেয়াজন/ববর ওপর
অনলাইন িচাংকন িতেযািগতা আেয়াজন

[১.৪.১] আেয়ািজত “এেসা িের গ িন” অান/
ববর ওপর িচাংকন িতেযািগতা

জলা ত অিফস, ময়মনিসংহ িতেবদন/মাণক পয ােলাচনা ও সেরজিমন পিরদশ ন

[২.১] উঠান বঠক/উু বঠক আেয়াজন [২.১.১] আেয়ািজত উঠান বঠক/উু বঠক জলা ত অিফস, ময়মনিসংহ িতেবদন/মাণক পয ােলাচনা ও সেরজিমন পিরদশ ন

[২.২] আথ সামািজক িবিভ িবষেয় উুকরণ সংগীতাান
আেয়াজন/রকড ত ঐপ সংগীত চার

[২.২.১] আেয়ািজত উুকরণ সংগীতাান/চািরত রকড ত
সংগীত

জলা ত অিফস, ময়মনিসংহ িতেবদন/মাণক পয ােলাচনা ও সেরজিমন পিরদশ ন

[২.৩] িপএই কভােরজ [২.৩.১] িপএই সরবরােহর অান জলা ত অিফস, ময়মনিসংহ িতেবদন/মাণক পয ােলাচনা ও সেরজিমন পিরদশ ন

[২.৪] পাার/িলফেলট/ কেলট/িকা/ সামিয়কী িবতরণ/দশ ন
[২.৪.১] িবতরণত পাার/ িলফেলট/ কেলট/ িকা/
সামিয়কী

জলা ত অিফস, ময়মনিসংহ িতেবদন/মাণক পয ােলাচনা ও সেরজিমন পিরদশ ন

[২.৫] াহ পিরদশ ন [২.৫.১] পিরদশ নত াহ জলা ত অিফস, ময়মনিসংহ িতেবদন/মাণক পয ােলাচনা ও সেরজিমন পিরদশ ন

[৩.১] অনলাইেন সেচতনতালক বাতা/িচ/ কনেটস চার [৩.১.১] অনলাইেন চািরত কনেটস জলা ত অিফস, ময়মনিসংহ িতেবদন/মাণক পয ােলাচনা ও সেরজিমন পিরদশ ন

[৩.২] িভিডও কেলর মােম উঠান বঠক/উু বঠক আেয়াজন
[৩.২.১] িভিডও কেলর মােম আেয়ািজত উঠান বঠক/ উু
বঠক

জলা ত অিফস, ময়মনিসংহ িতেবদন/মাণক পয ােলাচনা ও সেরজিমন পিরদশ ন

[৩.৩] ািপত এলইিড িেন উয়ন বাতা/ সেচতনতালক বাতা চার [৩.৩.১] এলইিড িেন চািরত উয়ন/ সেচতনতালক বাতা জলা ত অিফস, ময়মনিসংহ িতেবদন/মাণক পয ােলাচনা ও সেরজিমন পিরদশ ন

[৪.১] সরকােরর সামিক কায েমর ওপর পািক জনমত ও
জনিতিয়া িতেবদন

[৪.১.১] িরত পািক জনমত িতেবদন জলা ত অিফস, ময়মনিসংহ িতেবদন/মাণক পয ােলাচনা ও সেরজিমন পিরদশ ন

[৪.২] অিধদেরর বাবািয়ত কায েমর ওপর মািসক জনমত
িতেবদন

[৪.২.১] িরত মািসক জনমত িতেবদন জলা ত অিফস, ময়মনিসংহ িতেবদন/মাণক পয ােলাচনা ও সেরজিমন পিরদশ ন
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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
সড়ক চার সড়েক চািরত জনণ  বাতা জলা শাসেকর কায ালয়, ময়মনিসংহ সরাসির/প মারফত/ টিলেফািনক/ইেমইেলর বাতা

পাার/িলফেলট/ কেলট/িকা/ সামিয়কী িবতরণ/দশ ন
িবতরণত পাার/ িলফেলট/ কেলট/ িকা/
সামিয়কী

জলা াথিমক িশা অিফস, ময়মনিসংহ সরাসির/প মারফত/ টিলেফািনক/ইেমইেলর বাতা

িপএই কভােরজ িপএই সরবরােহর অান জলা াথিমক িশা অিফস, ময়মনিসংহ সরাসির/প মারফত/ টিলেফািনক/ইেমইেলর বাতা

জনসেচতনতালক চলি ও ামািচ দশ ন/বাতাবল
ফন জনবল ােন াপন

দিশ ত চলি/ ামািচ/ািপত ফন জলা াথিমক িশা অিফস, ময়মনিসংহ সরাসির/প মারফত/ টিলেফািনক/ইেমইেলর বাতা

সড়ক চার সড়েক চািরত জনণ  বাতা জলা াথিমক িশা অিফস, ময়মনিসংহ সরাসির/প মারফত/ টিলেফািনক/ইেমইেলর বাতা

ািপত এলইিড িেন উয়ন বাতা/ সেচতনতালক বাতা
চার

এলইিড িেন চািরত উয়ন/ সেচতনতালক বাতা জলা শাসেকর কায ালয়, ময়মনিসংহ সরাসির/প মারফত/ টিলেফািনক/ইেমইেলর বাতা

অনলাইেন সেচতনতালক বাতা/িচ/ কনেটস চার অনলাইেন চািরত কনেটস জলা শাসেকর কায ালয়, ময়মনিসংহ সরাসির/প মারফত/ টিলেফািনক/ইেমইেলর বাতা

পাার/িলফেলট/ কেলট/িকা/ সামিয়কী িবতরণ/দশ ন
িবতরণত পাার/ িলফেলট/ কেলট/ িকা/
সামিয়কী

জলা শাসেকর কায ালয়, ময়মনিসংহ সরাসির/প মারফত/ টিলেফািনক/ইেমইেলর বাতা

িপএই কভােরজ িপএই সরবরােহর অান জলা শাসেকর কায ালয়, ময়মনিসংহ সরাসির/প মারফত/ টিলেফািনক/ইেমইেলর বাতা

জনসেচতনতালক চলি ও ামািচ দশ ন/বাতাবল
ফন জনবল ােন াপন

দিশ ত চলি/ ামািচ/ািপত ফন জলা শাসেকর কায ালয়, ময়মনিসংহ সরাসির/প মারফত/ টিলেফািনক/ইেমইেলর বাতা

অনলাইেন সেচতনতালক বাতা/িচ/ কনেটস চার অনলাইেন চািরত কনেটস ময়মনিসংহ িসিভল সাজন এর কায ালয় সরাসির/প মারফত/ টিলেফািনক/ইেমইেলর বাতা

পাার/িলফেলট/ কেলট/িকা/ সামিয়কী িবতরণ/দশ ন
িবতরণত পাার/ িলফেলট/ কেলট/ িকা/
সামিয়কী

ময়মনিসংহ িসিভল সাজন এর কায ালয় সরাসির/প মারফত/ টিলেফািনক/ইেমইেলর বাতা

িপএই কভােরজ িপএই সরবরােহর অান ময়মনিসংহ িসিভল সাজন এর কায ালয় সরাসির/প মারফত/ টিলেফািনক/ইেমইেলর বাতা

জনসেচতনতালক চলি ও ামািচ দশ ন/বাতাবল
ফন জনবল ােন াপন

দিশ ত চলি/ ামািচ/ািপত ফন ময়মনিসংহ িসিভল সাজন এর কায ালয় সরাসির/প মারফত/ টিলেফািনক/ইেমইেলর বাতা

সড়ক চার সড়েক চািরত জনণ  বাতা ময়মনিসংহ িসিভল সাজন এর কায ালয় সরাসির/প মারফত/ টিলেফািনক/ইেমইেলর বাতা

জনসেচতনতালক চলি ও ামািচ দশ ন/বাতাবল
ফন জনবল ােন াপন

দিশ ত চলি/ ামািচ/ািপত ফন
উপপিরচালেকর কায ালয়, ব উয়ন অিধদর,
ময়মনিসংহ

সরাসির/প মারফত/ টিলেফািনক/ইেমইেলর বাতা

সড়ক চার সড়েক চািরত জনণ  বাতা
উপপিরচালেকর কায ালয়, ব উয়ন অিধদর,
ময়মনিসংহ

সরাসির/প মারফত/ টিলেফািনক/ইেমইেলর বাতা
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


