
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

সং াপন শাখা 
www.sylhetdiv.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৪৬.০০০০.০০৪.১৬.০২২.১৭.৩৫৫ তািরখ: 
১৪ লাই ২০১৯

৩০ আষাঢ ়১৪২৬

িবষয:় ২০১৮২০১৮--২০১৯২০১৯  অথবছ েররঅথবছ েরর  জাত ীয়জাত ীয়   াচ ারাচার   কৗশলকৗশল   কমকম--প িরক ন ারপ িরক ন ার  বা বায়নবা বায়ন   অ গ িতঅ গিত
িত েবদনিত েবদন   রণরণ।।

: মি পিরষদ িবভােগর াচার শাখার ৩১ মাচ ২০১৯ তািরেখর ০৪.০০.০০০০.৮২২.০৫২.১৭-৩৩ ন র
ারক।

      উপ  িবষয় ও ে া  ারেকর পিরে ি েত ২০১৮-১৯ অথবছেরর জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক নার
৪থ কায়াটার (এি ল- ন) এর বা বায়ন অ গিত িতেবদন মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও পরবত  েয়াজনীয় ব া

হেণর িনিম  এ সােথ রণ করা হেলা।

সং ি ঃ সাত পাতা

১৫-৭-২০ ১৯

মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা।

মাঃ তাহিম ল ইসলাম
িবভাগীয় কিমশনার (ভার া )

ফান: ০৮২১-৮৪০০০২
ফ া : ০৮২১-৮৪০০২০

ইেমইল:
divcomsylhet@mopa.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৪৬.০০০০.০০৪.১৬.০২২.১৭.৩৫৫/১(২) তািরখ: ৩০ আষাঢ ়১৪২৬
১৪ লাই ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সহকারী কিমশনার, আইিস  সল, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট ( এ কাযালেয়র ওেয়বেপাটােল
আপেলােডর িনেদশনাসহ)।
২) অিফস কিপ/মা ার কিপ।

১৫-৭-২০ ১৯

মাঃ তাহিম ল ইসলাম 
িবভাগীয় কিমশনার (ভার া )

১



দ রদ র//সং ারসং ার  জাতীয়জাতীয়  াচারাচার  কৗশলকৗশল  কমকম--পিরক নাপিরক না  ণয়নণয়ন  ওও  বা বায়নবা বায়ন  অ গিতঅ গিত  পিরবী ণপিরবী ণ  কাঠােমাকাঠােমা, , ২০১৮২০১৮--২০১৯২০১৯

দ রদ র//সং ারসং ার  নামনাম:: িবভাগীয়িবভাগীয়  কিমশনােররকিমশনােরর  কাযালয়কাযালয়, , িসেলটিসেলট

কায েমর নাম কমস াদন সচূক সচূেকর 
মান

একক বা বায়েনরদািয় া
 ব ি /পদ

২০১৮-২০১৯ 
অথবছেরর
ল মা া

বা বায়ন অ গিত পিরবী ণ, ২০১৮-২০১৯ ম ব
ল মা া/
অজন

১ম 
কায়াটার

জুলা/১৮-
সে /১৮

২য় 
কায়াটার

অে া/১৮-
িডেস/১৮

৩য় 
কায়াটার

জা /১৯-
মাচ/১৯

৪থ 
কায়াটার

এি ল/১৯-
জুন-১৯

মাট 
অজন

অিজত 
মান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫
১.১.  ািত ািনকািত ািনক  ব ব াব ব া………………………………১১১১
১.১ নিতকতা কিমিটর সভা অ ি ত সভা ৪ সংখ া অিতঃ িবভাগীয় 

কিমশনার
০৪ ল মা া ০১ ০১ ০১ ০১

অজন ০১ ০১ ০১ ০১
১.২ নিতকতা কিমিটর সভার িস া  
বা বায়ন 

বা বািয়ত িস া ৪ % অিতঃ িবভাগীয় 
কিমশনার

১০০% ল মা া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%
অজন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%

১.৩   ওেয়বসাইেট াচার সবাব  
হালনাগাদকরণ

সবাব  হালনাগাদকতৃ ১ তািরখ সহকারী কিমশনার
(আইিসিট সল)

০১/০৮/২০১৮
০১/১০/২০১৮
০১/০৯/২০১৯
০১/০৫/২০১৯

ল মা া ০১/০৮/
২০১৮

০১/১০/
২০১৮

০১/০১/
২০১৯

০১/০৫/
২০১৯

অজন ১২/০৮/
২০১৮

০১/১০/
২০১৮

০১/০১/
২০১৯

০১/০৫/
২০১৯

১.৪ উ ম চচার (best 
practice) তািলকা ণয়ন কের 
মি পিরষদ িবভােগ রণ

উ ম চচার তািলকা 
িরত

২ তািরখ অিতঃ িবভাগীয় 
কিমশনার

০১/০৮/২০১৮
০১/১১/২০১৮
০১/০২/২০১৯
০১/০৫/২০১৯

ল মা া ০১/০৮/
২০১৮

--- --- ---

অজন ২৬/০৯/
২০১৮

--- --- ---

২.২.  দ তাদ তা  ওও  নিতকতারনিতকতার  উ য়নউ য়ন……………………....…. . ৭৭
২.১ অংশীজেনর (stakeholder) 
অংশ হেণ সভা

অ ি ত সভা ২ সংখ া অিতঃ িবভাগীয় 
কিমশনার

০৪ ল মা া ০১ ০১ ০১ ০১
অজন ০১ ০১ ০১ ০১

২.২ কমকতা-কমচািরেদর অংশ হেণ 
িনয়িমত উপি হিত িবিধমালা ১৯৮২; 
সরকাির কমচাির আচারণ িবিধমালা 
১৯৭৯ এবং সিচবালয় িনেদশমালা 
২০১৪ স েক সেচতনতা বিৃ মলূক 
সভা/ িশ ণ আেয়াজন

অংশ হণকারী
িশ ণাথী

৩ সংখ া অিতঃ িবভাগীয় 
কিমশনার

২২০ ল মা া ৫৫ ৫৫ ৫৫ ৫৫
অজন ৬০ ৫৫ ৫৫ ৫৫

১



২.৩ জাতীয় াচার কৗশল 
িবষেয় কমকতা-কমচািরেদর িশ ণ 

দান

অংশ হণকারী 
িশ ণাথী

২ সংখ া অিতঃ িবভাগীয় 
কিমশনার

২২০ ল মা া ৫৫ ৫৫ ৫৫ ৫৫
অজন ৬০ ৫৫ ৫৫ ৫৫

৩.৩.  াচারাচার  িত ায়িত ায়  সহায়কসহায়ক  আইনআইন//িবিধিবিধ//নীিতমালানীিতমালা//ম া েয়লম া েয়ল  ণয়নণয়ন//সং ারসং ার//হালনাগাদকরণহালনাগাদকরণ  ওও  াপনাপন//পিরপপিরপ   –এরএর  বা বায়নবা বায়ন  এবংএবং  েযাজ ে েেযাজ ে ে   খসড়াখসড়া  ণয়নণয়ন…………..১০১০
৩.১ াচার পুর ার াি র যাগ তা 
অজেনর জ  কমকতা/কমচারীেদর 
উ ু করণ িশ ণ

অংশ হণকারী 
িশ ণাথী

৫ সংখ া অিতঃ িবভাগীয় 
কিমশনার

৫০ ল মা া ২০ ১৫ ১৫ ---
অজন ২৫ ৫৫ ১৫ ----

৩.২ কমকতা-কমচারীেদর কম-মলূ ায়ন, 
পেদা িত দান, কমজীবন সাপােনর 
অ গিত সাধন, েণাদনা দােন 
অিধকতর তুা আনয়নিবষয়ক 
কমশালা

আেয়ািজত কমশালা ৫ সংখ া অিতঃ িবভাগীয় 
কিমশনার

০৪ ল মা া ০১ ০১ ০১ ০১
অজন --- ০১ ০১ ০১

৪.৪.  তথতথ   অিধকারঅিধকার  স িকতস িকত  কায মকায ম    ……………………..১৪১৪
৪.১   ওেয়বসাইেট তথ  
অিধকার  আইকন হালনাগাদকরণ 

সবাব  হালনাগাদকতৃ ১ তািরখ সহকারী কিমশনার
(আইিসিট সল)

০৩/০৯/২০১৮
০২/১২/২০১৮
০১/০৩/২০১৯
০১/০৫/২০১৯

ল মা া ০৩/০৯/
২০১৮

০২/১২/
২০১৮

০১/০৩/
২০১৯

০১/০৫/
২০১৯

অজন ৩০/০৮/
২০১৮

০২/১২/
২০১৮

০১/০৩/
২০১৯

০১/০৫/
২০১৯

৪.২  তথ  অিধকার আইেনর 
আওতায় দািয় া  কমকতা (িডও) ও 
িবক  দািয় া  কমকতার অনলাইন 

িশ ণ স াদন

অনলাইন িশ েণর 
সনদ া

২ তািরখ সহকারী কিমশনার
(আইিসিট সল)

৩০/০৯/২০১৮ ল মা া ৩০/০৯/
২০১৮

--- --- ---

অজন ১৬/০৯/
২০১৮

--- --- ---

৪.৩ দেক হািপত হটলাইন ন র ১০৬ 
( টাল ি )   তথ  বাতায়েন 
সংযু করণ এবং তা কমকতা-
কমচািরেদরেক অবিহতকরণ

তথ  বাতায়েন 
সংেযািজত ও কমকতা-
কমচাির অবিহত

১ তািরখ সহকারী কিমশনার
(আইিসিট সল

০২/১২/২০১৮ ল মা া --- ০২/১২/
২০১৮

--- ---

অজন ০৩/০৯/
২০১৮

০২/১২/
২০১৮

--- ---

৪.৪ তথ  বাতায়েন সংেযািজত সংি  
তথ সমহূ হালনাগাদকরণ 

তথ  বাতায়ন 
হালনাগাদকতৃ

২ তািরখ সহকারী কিমশনার
(আইিসিট সল)

০৩/০৯/২০১৮
০২/১২/২০১৮
০১/০৩/২০১৯
০১/০৫/২০১৯

ল মা া ০৩/০৯/
২০১৮

০২/১২/
২০১৮

০১/০৩/
২০১৯

০১/০৫/
২০১৯

অজন ৩০/০৮/
২০১৮

০২/১২/
২০১৮

০১/০৩/
২০১৯

০১/০৫/
২০১৯

২



৪.৫ তথ  অিধকার আইন. ২০০৯; 
জন াথ সংি  তথ  কাশ ( র া) 
আইন, ২০১১ এবং জন াথ সংি  তথ  

কাশ ( র া) িবিধমালা, ২০১৭ 
স েক কমকতা-কমচািরেদরেক 
অবিহতকরণ

কমকতা-কমচাির 
অবিহত

৬ সংখ া অিতঃ িবভাগীয় 
কিমশনার

২২০ ল মা া ৫৫ ৫৫ ৫৫ ৫৫
অজন ৬৫ ৫৫ ৫৫ ৫৫

৪.৬ েণািদত তথ  কাশ িনেদিশকা 
হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট কাশ 

হালনাগাদকতৃ 
িনেদিশকা 
ওেয়বসাইেট কািশত

২ তািরখ সহকারী কিমশনার
(আইিসিট সল)

০২/১২/২০১৮ ল মা া --- ০২/১২/
২০১৮

--- --- কায ম 
চলমান

অজন --- --- --- ---
৫.৫.  ইই--গভেনগভেন   বা বায়নবা বায়ন……………………………....১৩১৩
৫.১ দা িরক কােজ অনলাইন রসপ  
িসে ম (ই- মইল/এসএমএস)-এর 
ব বহার

ই- মইল/ এসএমএস 
ব ব ত

২ % সহকারী কিমশনার
(আইিসিট সল)

৯০% ল মা া ৯০% ৯০% ৯০% ৯০%
অজন ৭০% ৮০% ৮৫% ৯০%

৫.২ িভিডও/অনলাইন/ টিল-কনফাের  
আেয়াজন ( াইপ/ম ােস জার, ভাইবার 
ব বহারসহ)

কনফাের  অ ি ত ৩ সংখ া সহকারী কিমশনার
(আইিসিট সল)

২৪ ল মা া ০৬ ০৬ ০৬ ০৬
অজন ০৫ ০৬ ০৪ ০৫

৫.৩ দা িরক সকল কােজ ইউিনেকাড 
ব বহার 

ইউিনেকাড ব ব ত ২ % অিতঃ িবভাগীয় 
কিমশনার

১০০% ল মা া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% CPTU থেক 
িশ ণ নই

 ID NO. নই
অজন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%

৫.৪ ই- ট ডার/ই-িজিপ-এর মাধ েম য় 
কায স াদন

ই- ট ডার স ািদত ২ % --- --- ল মা া --- --- --- --- ---
অজন --- --- --- --- ---

৫.৫ চালকুতৃ অনলাইন/ই- সবার ব বহার 
সং া  কায ম পিরবী ণ 

অনলাইন/ই- সবার 
ব বহার পিরবী ণকতৃ

৩ % সহকারী কিমশনার
(আইিসিট সল)

১০০% ল মা া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%
অজন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ---

৫.৬ সা াল িমিডয়ার ব বহার কের 
নাগিরক সম ার সমাধান

সম া সমাধানকতৃ ১ % সহকারী কিমশনার
(আইিসিট সল)

১০০% ল মা া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%
অজন ৬০% ৮০% ৮৫% ৯০%

৬.৬.  উ াবনীউ াবনী  উেদ াগউেদ াগ  ওও  সবাসবা  প িতপ িত  সহজীকরণসহজীকরণ……………....…..৫৫
৬.১ বািষক উ াবন কম-পিরক না 
২০১৮-১৯ ণয়ন

কম-পিরক না ণীত ১ তািরখ সহকারী কিমশনার
(আইিসিট সল)

৩১/০৭/২০১৮ ল মা া ৩১/০৭/
২০১৮

--- --- ---

অজন ১৬/০৮/
২০১৮

--- --- ---

৬.২ বািষক উ াবন কম-পিরক নায় 
অ ভু  কায ম বা বায়ন 

বা বািয়ত উ াবনী 
কায ম

২ % সহকারী কিমশনার
(আইিসিট সল)

৬০% ল মা া ৬০% ৬০% ৬০% ৬০%
অজন ৪০% ৫০% ৫৫% ৬০%

৬.৩ চালকুতৃ উ াবন উেদ াগ/সহিজকতৃ 
সবা পিরবী ণ

চালকুতৃ সবা 
পিরবী ণকতৃ

২ % সহকারী কিমশনার
(আইিসিট সল)

১০০% ল মা া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%
অজন ৮০% ৮০% ৮৫% ৯০%

৩



৭.৭.  তাতা  ওও  জবাবিদিহজবাবিদিহ  শি শালীশি শালীকরণকরণ……………………..১৬১৬
৭.১ িপিপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও 
িপিপআর ২০০৮-এর িবিধ ১৬(৬) 
অ যায়ী য়-পিরক না ২০১৮-১৯ 

ণয়ন

য়-পিরক না ণীত ৩ তািরখ অিতঃ িবভাগীয় 
কিমশনার

৩১/০৭/২০১৮ ল মা া ৩১/০৭/
২০১৮

--- --- --- কায ম 
চলমান

অজন --- --- --- ---

৭.২   ওেয়বসাইেটর অিভেযাগ 
িতকার ব ব া (GRS) সবাব  

হালনাগাদকরণ

ওেয়বসাইেট
 হালনাগাদকতৃ 

১ তািরখ সহকারী কিমশনার
(আইিসিট 
সল)

১০/০৮/২০১৮
১০/১০/২০১৮
১০/০১/২০১৯
১০/০১/২০১৯

ল মা া ১০/০৮/
২০১৮

১০/১০/
২০১৮

১০/০১/
২০১৯

১০/০৬/
২০১৯

অজন ০৯/০৮/
২০১৮

১০/১০/
২০১৮

১০/০১/
২০১৯

১০/০৬/
২০১৯

৭.৩ ম ণালয়/িবভাগ/অ া  রা ীয় 
িত ােনর   সবা দান িত িত 

(িসিটেজন  চাটার) এবং আওতাধীন 
দ র/সং হার সবা দান িত িত 
বা বায়ন অ গিত পিরবী ণ

বা বায়ন অ গিত 
পিরবী ণকতৃ

৪ % অিতঃ িবভাগীয় 
কিমশনার

১০০% ল মা া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%
অজন ৮০% ১০০% ১০০% ১০০%

৭.৪ ম ণালয়/িবভাগ/রা ীয় িত ােনর 
এবং আওতাধীন/অধ: ন দ র/সং হার 
শাখা/অিধশাখা পিরদশন/আকি ক 
পিরদশন 

পিরদশন/
আকি ক 
পিরদশন স

২ সংখ া অিতঃ িবভাগীয় 
কিমশনার

২০০ ল মা া ৫০ ৫০ ৫০ ৫০
অজন ৫০ ৫০ ৫০ ৫০

৭.৫ সিচবালয় িনেদশমালা ২০১৪ 
অ যায়ী নিথর িণ িব াসকরণ 

নিথ িণ িব াসকতৃ ৪ % অিতঃ িবভাগীয় 
কিমশনার

১০০% ল মা া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%
অজন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%

৭.৬ গণ নানী আেয়াজন আেয়ািজত গণ নানী ২ সংখ া অিতঃ িবভাগীয় 
কিমশনার

৪ ল মা া ০১ ০১ ০১ ০১
অজন --- ০১ ০১ ০১

৮.৮.  ম ণালয়ম ণালয়//িবভাগিবভাগ//অ াঅ া   রা ীয়রা ীয়  িত ােনরিত ােনর  াচারাচার  সংিসংি   অ াঅ া   কায মকায ম……………....৬৬ ( (িনেদিশকায়িনেদিশকায়  সংেযািজতসংেযািজত  তািলকাতািলকা  থেকথেক  কমপেকমপে   ৩িট৩িট  কায মকায ম  িনবাচনিনবাচন  করেতকরেত  হেবহেব))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
৮.১ বেকয়া িব ৎ, পািন ও ালানীর 
িবল দান

বেকয়া িবল দানকতৃ ২ % অিতঃ িবভাগীয় 
কিমশনার

১০০% ল মা া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%
অজন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%

৮.২ িব ৎ, পািন ও ালানীর 
( তল/গ াস) এর সা য়ী/সেবা ম 
ব বহার িনি তকরণ

সা য়ী ব বহার 
িনি তকতৃ

২ % অিতঃ িবভাগীয় 
কিমশনার

১০০% ল মা া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%
অজন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%

৮.৩ কমকতা-কমচাির বদলীকােল িমত 
িনয়ম-নীিত অ সরণ

িমত নীিত অ
সতৃ

২ % অিতঃ িবভাগীয় 
কিমশনার

১০০% ল মা া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%
অজন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%

৯.৯.  াচারাচার  চচারচচার  জজ   পুর ারপুর ার// েণাদনােণাদনা  দান..............................৩দান..............................৩

৪



৯.১ াচার পুর ার দান নীিতমালা 
এবং মি পিরষদ িবভােগর ১৩.৩.২০১৮ 
তািরেখর 
০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ 
ন র ীকরণ প  অ যায়ী াচার 
পুর ার দান

দ  পুর ার ৩ তািরখ অিতঃ িবভাগীয় 
কিমশনার

৩১/০৫/২০১৯ ল মা া --- --- --- ৩১/০৫/
২০১৯

অজন --- --- --- ০১/০৭/
২০১৯

১০.১০.  অথঅথ  বরা ....................................................................৫বরা ....................................................................৫
১০.১ াচার কম-পিরক নায় অ ভু  
িবিভ  কায ম বা বায়েনর জ  
বরা কতৃ  অেথর আ মািনক পিরমাণ

বরা কতৃ অথ ৫  ল  
টাকা

অিতঃ িবভাগীয় 
কিমশনার

২.৫০
 ল  টাকা

ল মা া --- --- --- ২.৫০ ল
অজন --- --- --- ১,৩৫,৭১০/-

১১.১১.  পিরবী ণপিরবী ণ  ওও  মলূ ায়নমলূ ায়ন……………………………..১০১০
১১.১ জাতীয় াচার কৗশল কম-
পিরক না, ২০১৮-১৯ ণয়ন কের 
মি পিরষদ িবভােগ দািখল

ণীত কম-পিরক না 
দািখলকতৃ

৩ তািরখ অিতঃ িবভাগীয় 
কিমশনার

১২/০৭/২০১৮ ল মা া ১২/০৭/
২০১৮

--- --- ---

অজন ০৯/০৭/
২০১৮

--- --- ---

১১.২ িনধািরত সমেয় মািসক 
পিরবী ণ িতেবদন মি পিরষদ িবভােগ 
দািখল

মািসক িতেবদন 
দািখলকতৃ

২ সংখ া অিতঃ িবভাগীয় 
কিমশনার

০৪ ল মা া ০১ ০১ ০১ ০১
অজন ০১ ০১ ০১ ০১

১১.৩ আওতাধীন দ র/সং হােক জাতীয় 
াচার কৗশল কম-পিরক না, 

২০১৮-১৯ ণয়েনর িনেদশনা দান

িনেদশনা দ ১ তািরখ অিতঃ িবভাগীয় 
কিমশনার

২৫/০৬/২০১৮ ল মা া ২৫/০৬/
২০১৮

--- --- ---

অজন ২৪/০৬/
২০১৮

--- --- ---

১১.৪ আওতাধীন দ র/সং হার জাতীয় 
াচার কৗশল কম-পিরক না, 

২০১৮-১৯ ণয়েনর িনিম  কমশালা 
আেয়াজন

আেয়ািজত কমশালা ২ তািরখ অিতঃ িবভাগীয় 
কিমশনার

০৯/০৭/২০১৮ ল মা া ০৯/০৭/
২০১৮

--- --- ---

অজন ০৯/০৭/
২০১৮

--- --- ---

১১.৫ আওতাধীন দ র/সং হা কতকৃ 
ণীত/দািখলকতৃ জাতীয় াচার কৗশল 

পিরবী ণ িতেবদেনর ওপর িফডব াক 
দান

অ ি ত িফডব াক সভা ২ সংখ া অিতঃ িবভাগীয় 
কিমশনার

০৪ ল মা া ০১ ০১ ০১ ০১
অজন ০১ ০১ ০১ ০১

* ৭.৪ নং এ কাযালেয়র অিতঃ িবভাগীয় কিমশনার ও পিরচালক ানীয় সরকােরর কায ম অ ভূ  করা হেয়েছ।

১৫-৭-২০১৯ ১২:৪১:৩৪

৫



শবনম শারিমন
সহকারী কিমশনার, সং াপন শাখা

িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট।
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