
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর 

জজলা তথ্য অধিসাদরর কা যালয় 

নারায়ণগঞ্জ। 

www.info.narayanganj.gov.bd 

 

নাং ১৫.৫৬.৬৭০০.০৩৪.১৬.০০৭.২২.০৪                                                  তাধরখ: ০২/০১/২০২৩ ধি. 

 

ধবষয়: ত্রৈমাধসক ধিধিদত জসবা প্রোন প্রধতশ্রুধত হালনাগােকরণ । 

    

      উপর্য যক্ত ধবষদয়র আদলাদক জপ্রধিদত জানাদনা  াদে জ , জজলা তথ্য অধিস নারায়ণগঞ্জ এর ত্রৈমাধসক 

ধিধিদত জসবা প্রোন প্রধতশ্রুধত হালনাগােকরদণর প্রধতদবেন (প্রমাণকসহ) মদহােদয়র সেয় অবগধত ও 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য এসদে জপ্ররণ করা হদলা। 

 

সাংর্যধক্ত: 

 

০১। ত্রৈমাধসক ধিধিদত জসবা প্রোন প্রধতশ্রুধত হালনাগােকরণ- ১৫ প্রস্থ। 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                   ০২.০১.২৩             

    (রীনা পারিীন) 

       তথ্য অধিসার (রু. ো.) 

                   নারায়ণগঞ্জ 

      জিান-০২-২২৪৪২৪৮৩ 

                                                                                       dionarayanganj@gmail.com 

 

প্রাপক 

মহাপধরচালক 

গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর 

ঢাকা। 

http://www.info.narayanganj.gov.bd/


জসবা প্রোন প্রধতশ্রুধত বাস্তবায়ন কম যপধরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

অধিদসর নাম: জজলা তথ্য  অধিস, নারায়ণগঞ্জ 

কার্ যক্রমের 

ক্ষেত্র 
োন কার্ যক্রে কে যসম্পাদন সূচক 

একক 

 

কে যসম্পাদন 

সূচমকর 

োন 

লেযোত্রা  

২০২২-

২৩ 

বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২০২২-২০২৩ 

েন্তব্য 
লেযোত্রা/অর্যন 

১ম 

ক োয়োটোর 

২য় 

ক োয়োটোর  

৩য়  

ক োয়োটোর 

৪র্ থ 

ক োয়োটোর  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাতিষ্ঠাতনক 

 

 

১৮ 

[১.১] ত্রত্রোতসক তিতিমি 

জসবা প্রোন প্রধতশ্রুধত সাংক্রান্ত 

পতরবীেণ কতেটি পুনগ যঠন 

[১.১.১] কতেটি পুনগ যঠিি সংখ্যো ৩ ৪ 

লেযোত্রা ১ ১ ১ - - 

অর্যন ১ ১    

[১.২] ত্রত্রোতসক তিতিমি 

কসবো প্রদোন প্রতিশ্রুতি সংক্রোন্ত 

পতরবীেণ কতেটির সিার 

তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

[১.২.১] তসদ্ধান্ত বাস্তবাতয়ি 

এবং প্রতিমবদন ক্ষপ্রতরি 
% ৪ ৯০ 

লেযোত্রা ৯০% ৯০% ৯০% ৯০%  

অর্যন ৯০% ৯০%    

[১.৩] জসবা প্রোন প্রধতশ্রুধত 

ধবষদয় আওতািীন 

েপ্তর/সাংস্থার সমন্বদয় 

ত্রৈমাধসক ধিধিদত সিা 

আদয়াজন 

[১.৩.১] সভো আয়য়োতিি সংখ্যো 
২ 

 
৪ 

লেযোত্রা ১ ১ ১ ১ - 

অর্যন --- --   প্রয় োিয নয় 

[১.৪] ত্রত্রোতসক তিতিমি 

জসবা প্রোন প্রধতশ্রুধত 

হালনাগােকরণ 

[১.৪.১] হালনাগাদকৃি সংখ্যো ৯ ৪ 

লেযোত্রা ১ ১ ১ ১ - 

অর্যন ১ ১   
হোলনোগোদ রণ 

 রো হয়য়য়ে 

সেেিা 

অর্যন 
৭ 

[২.১] জসবা প্রোন প্রধতশ্রুধত 

ধবষয়ক  কম যশালা/প্রধশিণ/ 

জসধমনার আদয়াজন  

[১.১.১] প্রতিক্ষণ/ ম থিোলো 

আয়য়োতিি 

 

সংখ্যা 

 

৩ ২ 

লেযোত্রা ১ ১ - - - 

অর্যন ১ ১    

[২.২]  ক্ষসবা প্রদান প্রতিশ্রুতি 

তবষময় ক্ষেকমহাল্ডারগমণর 

সেন্বময় অবতহিকরণ সিা 

আময়ার্ন 

[১.৩.১]  অবতহি রণ সভো 

আয়য়োতিি 
সংখ্যা ৪ ২ 

লেযোত্রা ১ ১ - - - 

অর্যন ১ ১    

                                                                                                                                                                                                                                                               ০২.০১.২৩         

                                    



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
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নাং ১৫.৫৬.৬৭০০.০৩৪.১৬.০০৭.২২.৩৮২                                             তাধরখ: ০৪/১০/২০২২ ধি. 

 

ধবষয়: ত্রৈমাধসক ধিধিদত জসবা প্রোন প্রধতশ্রুধত পধরবীিণ কধমটি পুনগ যঠন । 

সূৈ : ১৫.৫৬.০০০০.০১০.০৫.০০১.২২.৪১৪/১ তাধরখ: ০৬.০৯.২০২২ 

 

        উপর্য যক্ত ধবষয় ও সূদৈর জপ্রধিদত জানাদনা  াদে জ , জজলা তথ্য অধিস, নারায়ণগঞ্জ এর ত্রৈমাধসক 

ধিধিদত জসবা প্রোন প্রধতশ্রুধত সাংক্রান্ত ধবষদয় ০৫ সেস্য ধনদয় পধরবীিণ কধমটি পুনগ যঠন হদয়দে। 

 

পধরবীিণ কধমটি: 

 

ক্র:নাং পেবী  কধমটিদত অবস্থান 

১. তথ্য অধিসার সিাপধত 

২. অধিস সহকারী-কাম-কধিউটার মুদ্রাধিরক সেস্য 

৩. জ াষক সেস্য 

৪. সাইন অপাদরটর সেস্য 

৫. উচ্চমান সহকারী  সেস্য সধচব 

                     

 

 

 

                                                                                                                                                                   ০৪.১০.২২                                              

    (রীনা পারিীন) 

       তথ্য অধিসার (রু. ো.) 

                   নারায়ণগঞ্জ 

      জিান-০২-২২৪৪২৪৮৩ 

                                                                                        dionarayanganj@gmail.com 

 

অনুলিলি লিতরণ:       

১.  উচ্চমান সহকারী/অলিস সহ:-কাম-কলি: মুদ্রা:/ ঘ াষক/সাইন অিাররটর, ঘেিা তথ্য অলিস, নারায়ণগঞ্জ । 

২. অলিস কলি।                                                 

 

 

 

 

 

প্রাপক 

মহাপধরচালক 

গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর 

ঢাকা। 

http://www.info.narayanganj.gov.bd/
mailto:dionarayanganj@gmail.com


 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর 

জজলা তথ্য অধিসাদরর কা যালয় 

নারায়ণগঞ্জ। 

www.info.narayanganj.gov.bd 

 

নাং ১৫.৫৬.৬৭০০.০৩৪.১৬.০০৭.২২.৩৮৯                                               তাধরখ: ১১/১০/২০২২ ধি. 

 

সিার জনাটিশ 

     ত্রৈমাধসক ধিধিদত জসবা প্রোন প্রধতশ্রুধত সাংক্রান্ত পধরবীিণ কধমটির সিা ১২ অদটাবর ২০২২ তাধরখ 

জবলা   ১২.০০ টায় তথ্য অধিসাদরর কদি অনুধিত হদব।  

      উক্ত সিায় জসবা প্রোন প্রধতশ্রুধত সাংক্রান্ত পধরবীিণ কধমটির সকল সেস্য  থাসমদয় উপধস্থত থাকার জন্য 

ধনদে যশ জেয়া হদলা।  

 

 

                                                                                                                                                                     

                                                                    ১১.১০.২২           

    (রীনা পারিীন) 

       তথ্য অধিসার (রু. ো.) 

                   নারায়ণগঞ্জ 

      জিান-০২-২২৪৪২৪৮৩ 

                                    dionarayanganj@gmail.com 

 

অনুলিলি সদয় অিগলত ও কা যাদথ য:       

১.  মহািলরচািক, গণর াগার াগ অলিদপ্তর, ঢাকা । 

২. অলিস কলি।                                                 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

প্রাপক:  

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

http://www.info.narayanganj.gov.bd/
mailto:dionarayanganj@gmail.com


 

[১.১] ত্রৈমোতস  তভতিয়ি কসবো প্রদোন প্রতিশ্রুতি সংক্রোন্ত পতরবীক্ষণ  তমটি  

                               

 

 

কসবো প্রদোন প্রতিশ্রুতি সংক্রোন্ত পতরবীক্ষণ  তমটির সভো 

স্থোন: িথ্য অতিসোয়রর অতিস  ক্ষ, নারায়ণগঞ্জ।   িোতরখ: ১২.১০.২০২২তি. 
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ত্রৈমালসক লিলিরত ঘসিা প্রদান প্রলতশ্রুলত সংক্রান্ত িলরিীক্ষণ কলমটির সিার কা যলিিরণী 

 

সিািলত   :  রীনা িারিীন 

                 তথ্য অলিসার (রূ:দা:), নারায়ণগঞ্জ। 

তালরখ    :  ১২/১০/২০২২ লি. 

সময়     : ঘিিা ১২.০০ টা 

স্থান   : তথ্য অলিসাররর অলিস কক্ষ। 

উিলস্থলত   : িলরলিষ্ট-‘ক’। 

 
                    

 সিািলত মরহাদয় উিলস্থত সকিরক স্বাগত োলনরয় সিার কা যক্রম শুরু কররন। সিায় অৈালিরসর ঘসিা প্রদান প্রলতশ্রুলত 

লিষরয় আরিাচনা করা হয়। অৈালিরসর লসটিরেন‘স চাট যাররর আরিারক ঘসিা সমূহ লকিারি আররা সহেিারি মানুরষর 

ঘদৌড়রগাড়ায় ঘিৌছারনা  ায় এ লিষরয় লিস্তালত আরিাচনা করা হয়। সিায় কলমটির সকি সদস্যরক তার দালয়ত্ব িািন আররা 

দালয়ত্বিীি হওয়ার আহিার োনারনা হয়। সিািলত ঘসিা প্রদারনর ঘক্ষরৈ সকিরক আন্তলরক হওয়ার েন্য অনুররাি কররন। 

 

 অত:ির আর ঘকান আরিাচনা না থাকায় সকিরক িন্যিাদ োলনরয় সিার সমালপ্ত ঘ াষনা করা হয়। 

 

 

                                                                                                                                  স্বা:- 

(রীনা পারিীন) 

 তথ্য অধিসার (রু:ো:) 

নারায়ণগঞ্জ 

                                             জিান-০২-২২৪৪২৪৮৩ 

 
                                                                                                               

নাং ১৫.৫৬.৬৭০০.০৩৪.১৬.০০৭.২২.৩৯৯                                                                     তাধরখ: ১৭/১০/২০২২ ধি. 

অনুধলধপ: সেয় অবগধত ও কা যাদথ য :- 
 

 

01। মহাপধরচালক, গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর, ঢাকা।  

০২। উপধস্থত সদ্যস্যবৃন্দ………………………………….. (সকল) 

০৩। কম যচারীবৃন্দ (সকল), জজলা তথ্য অধিস, নারায়ণগঞ্জ। 

০৪। অধিস নধথ। 

                                                                                                                                                                                 ১৭.১০.২২           

(রীনা পারিীন) 

 তথ্য অধিসার (রু:ো:) 

নারায়ণগঞ্জ 

                                            জিান- ০২-২২৪৪২৪৮৩ 

 

http://www.info.narayanganj.gov.bd/
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নাং ১৫.৫৬.৬৭০০.০৩৪.১৬.০০৭.২২.৪০৫                                                তাধরখ: ১৯/১০/২০২২ ধি. 

 

ধবজ্ঞধপ্ত 

জসবা প্রোন প্রধতশ্রুধত ধবষয়ক প্রধশিণ আগামী ২৪ অদটাবর ২০২২ তাধরখ সকাল ১১.০০ টায় তথ্য অধিসাদরর 

কদি অনুধিত হদব।  

      উক্ত প্রধশিদণ  থাসমদয় উপধস্থত থাকার জন্য ধনদে যশ জেয়া হদলা।  

 

 

                                                                                                                                                            

                                                                   ১৯.১০.২২          

    (রীনা পারিীন) 

       তথ্য অধিসার (রু. ো.) 

                   নারায়ণগঞ্জ 

      জিান-০২-২২৪৪২৪৮৩ 

                                    dionarayanganj@gmail.com 

 

অনুলিলি সদয় অিগলত ও কা যাদথ য:       

১.  মহািলরচািক, গণর াগার াগ অলিদপ্তর, ঢাকা । 

২. অলিস কলি।                                                 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রাপক:  

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

http://www.info.narayanganj.gov.bd/
mailto:dionarayanganj@gmail.com


 

[২.১] কসবো প্রদোন প্রতিশ্রুতি তবষয়   ম থিোলো/প্রতিক্ষণ/কসতমনোর 

                             

 

 

 

 

স্থোন: িথ্য অতিসোয়রর অতিস  ক্ষ, নারায়ণগঞ্জ   িোতরখ: ২৪.১০.২০২২ তি. 

 

 

 

                                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর 

জজলা তথ্য অধিসাদরর কা যালয় 

নারায়ণগঞ্জ। 

www.info.narayanganj.gov.bd 

 

কসবো প্রদোন প্রতিশ্রুতি তবষয়  প্রতিক্ষয়ণর কা যলিিরণী 

 

সিািলত   :  রীনা িারিীন 

                 তথ্য অলিসার (রূ:দা:), নারায়ণগঞ্জ। 

তালরখ    :  ২৪/১০/২০২২ লি. 

সময়     : সকাি ১১.০০ টা 

স্থান   : তথ্য অলিসাররর অলিস কক্ষ। 

উিলস্থলত   : িলরলিষ্ট-‘ক’। 

 
                    

 সিািলত মরহাদয় উিলস্থত সকিরক স্বাগত োলনরয় সিার কা যক্রম শুরু কররন।  ঘেিা তথ্য অলিস , নারায়ণগঞ্জ এর 

ঘসিা প্রদান প্রলতশ্রুলত আররা লকিারি সহেতর করা  ায় ঘস িরক্ষে এ প্রলিক্ষণ আরয়ােন করা হয়।  

 

 ০1. কম যচারীরদর ঘসিাসমূহ  থাসমরয় ওরয়িসাইরট লসটিরেন চাট যার ত্রৈমালসক লিলিরত হািনাগাদ করা এিং 

অৈালিরসর প্রচার কা যক্রম ওরয়িরিাট যারি আিরিাডকরণ লিষরয় প্রলিক্ষণ প্রদান করা হয়। 

 

 অত:ির আর ঘকান লিষয় না থাকায় সকিরক িন্যিাদ োলনরয় প্রলিক্ষরণর সমালপ্ত ঘ াষণা করা হয়। 

 

 

                                                                                                                                  স্বা:- 

(রীনা পারিীন) 

 তথ্য অধিসার (রু:ো:) 

নারায়ণগঞ্জ 

                                            জিান- ০২-২২৪৪২৪৮৩ 

 
                                                                                                               

নাং ১৫.৫৬.৬৭০০.০৩৪.১৬.০০৭.২২.৪১৩                                                                     তাধরখ: ২৬/১০/২০২২ ধি. 

অনুধলধপ: সেয় অবগধত ও কা যাদথ য :- 
 

 

01। মহাপধরচালক, গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর, ঢাকা।  

০৪। অধিস নধথ। 

                                                                                                                                                                             

  

                                                                                                                                                                               ২৬.১০.২২           

(রীনা পারিীন) 

 তথ্য অধিসার (রু:ো:) 

নারায়ণগঞ্জ 

                                             জিান- ০২-২২৪৪২৪৮৩ 

 

 

http://www.info.narayanganj.gov.bd/


 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর 

জজলা তথ্য অধিসাদরর কা যালয় 

নারায়ণগঞ্জ। 

www.info.narayanganj.gov.bd 

 

নাং ১৫.৫৬.৬৭০০.০৩৪.১৬.০০৭.২২.৫০৭                                                 তাধরখ: ১৪/১২/২০২২ ধি 

 

সিার ধবজ্ঞধপ্ত 

 

     জসবা প্রোন প্রধতশ্রুধত ধবষদয় জেকদহাল্ডারগদণর সমন্বদয় অবধহতকরণ সিা আগামী ১৮ ধিদসম্বর ২০২২ 

তাধরখ জবলা ৩.০০ টায় তথ্য অধিসাদরর কদি অনুধিত হদব।  

       সিায় সিায় উপধস্থত থাকার জন্য অনুদরাি করা হদলা।  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   ১৪.১২.২২                                           

    (রীনা পারিীন) 

       তথ্য অধিসার (রু. ো.) 

                   নারায়ণগঞ্জ 

      জিান-০২-২২৪৪২৪৮৩ 

                                                                                        dionarayanganj@gmail.com 

 

অনুিলি লিতরণ:       

১.  মহািলরচািক, গণর াগার াগ অলিদপ্তর  । 

২. অলিস কলি।                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রাপক 

…………………

…………………

………………… 

http://www.info.narayanganj.gov.bd/
mailto:dionarayanganj@gmail.com


 

 

 

 

[২.২]  কসবো প্রদোন প্রতিশ্রুতি তবষয়য় কে য়হোল্ডোরগয়ণর সমন্বয়য় অবতহি রণ সভো আয়য়োিন 

 

 

 

 

 

 

স্থোন: িথ্য অতিসোয়রর অতিস  ক্ষ, নারায়ণগঞ্জ   িোতরখ: ১৮.১২.২০২২ তি. 

 

                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর 

জজলা তথ্য অধিসাদরর কা যালয় 

নারায়ণগঞ্জ। 

www.info.narayanganj.gov.bd 

 

কসবো প্রদোন প্রতিশ্রুতি তবষয়য় কে য়হোল্ডোরগয়ণর সমন্বয়য় অবতহি রণ সভো কা যলিিরণী 

 

সিািলত   :  রীনা িারিীন 

                 তথ্য অলিসার (রূ:দা:), নারায়ণগঞ্জ। 

তালরখ    :  ১৮/১২/২০২২ লি. 

সময়     : ঘিিা ৩.০০ টা 

স্থান   : তথ্য অলিসাররর অলিস কক্ষ। 

উিলস্থলত   : িলরলিষ্ট-‘ক’। 

 
                    

 সিািলত মরহাদয় উিলস্থত সকিরক স্বাগত োলনরয় সিার কা যক্রম শুরু কররন।  ঘেিা তথ্য অলিস, নারায়ণগঞ্জ এর 

প্রণীত ঘসিা প্রদান প্রলতশ্রুলত (লসটিরেনস চাট যার) উিস্থািন করা হয়।  

 

সিািলত সিায় ত্রৈমালসক লিলিরত ঘসিা প্রদান লিষরয় ঘেকরহাল্ডারগরণর সহর ালগতা কামনা কররন। সিায় উিলস্থত 

ঘেকরহাল্ডারগণ ঘেিা তথ্য অলিরসর ঘসিাসমূহ আররা সহেতর করর েনগরণরর ঘদাড়রগাড়া ঘিৌছারনা এিং ঘসিা প্রদান 

িাস্তিায়ন লিষরয় সালি যক সহর ালগতার প্রতেয় ব্যক্ত কররন। 

   

অত:ির আর ঘকান আরিাচনা না থাকায় সকিরক িন্যিাদ োলনরয় সিার সমালপ্ত ঘ াষনা করা হয়। 

 

                                                                                                                                  স্বা:- 

(রীনা পারিীন) 

 তথ্য অধিসার (রু:ো:) 

নারায়ণগঞ্জ 

                                            জিান- ০২-২২৪৪২৪৮৩ 

 
                                                                                                               

নাং ১৫.৫৬.৬৭০০.০৩৪.১৬.০০৭.২২.৫১১                                                                    তাধরখ: ১৯/১২/২০২২ ধি. 

অনুধলধপ: সেয় অবগধত ও কা যাদথ য :- 
 

 

01। মহাপধরচালক, গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর, ঢাকা।  

০৪। অধিস নধথ। 

 

                                                                                                                                                                              ১৯.১২.২২           

(রীনা পারিীন) 

 তথ্য অধিসার (রু:ো:) 

নারায়ণগঞ্জ 

                                             জিান- ০২-২২৪৪২৪৮৩ 

 

 

 

http://www.info.narayanganj.gov.bd/

