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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণ ই-গভেন  িতায় সহায়তাকরণ, সারােদেশ ইারেনট সংেযাগ াপন, আইিস িশের িবকাশ ও মানব
সদ  উয়েন  বাংলােদশ  কিউটার  কাউিল  (িবিসিস)  অণী  িমকা  পালন  করেছ।  জাতীয়  ডটা  সােরর  (Tier  3)  সফল
সসারেণর মােম িনরবিভােব ওেয়ব ও এিেকশন হািং, মইল ডােমইন, কা-লােকশন ইতািদ সািভ েসর সমতা ি করা
হেয়েছ। এছাড়াও বব হাই-টক িসেত য়ার ফার জাতীয় ডটা সার িনম াণ স হেয়েছ। িডিজটাল বাংলােদেশর জ e-
Government Master Plan ত করা হেয়েছ। ২০০০ ইউিনয়েন অপকাল ফাইবার কাবল াপেনর মােম কােনিিভ
দান করা হেয়েছ। মাননীয় ধানমী ও সরকাির উতন কপের সােথ অিত ৫৩৮ িভিডও কনফােরিং এ নটওয়াকসহ সকল
কার কািরগির সহেযািগতা দান করা হেয়েছ। অনলাইেন একই াটফম  থেক সরকাির ত ও সবা পেত বাংলােদশ াশনাল
এারাইজ আিকেটকচার (িবএনইএ) শীষ ক াটফরম এবং ই-গভেন  ইারঅপােরিবিল মওয়াক তরী করা হেয়েছ। াথিমক
িবালেয়র িশকেদর জ ই-পনশন সািভ স, জনশি রািন িবষয়ক মাবাইল এাপস, অনলাইেন খাশ সংহ িবষয়ক সফটওয়ার ও
েজ িকং িসেম িবষয়ক রণ  সফটওয়ার ত করা হেয়েছ। িবিসিস কক চাত অনলাইন e-recruitment
System এর মােম িবিভ সরকাির িতােনর ১৮০০+ জেনর িনেয়াগ স হেয়েছ। সফওয়ার ও হাড ওয়ার এর নগত মান
পরীা ও সা িফেকশেনর জ সফওয়ার কায়ািল টিং ও সা িফেকশন সার াপন করা হেয়েছ। ৩৬০০০ জন আইিস িশিত
মানব সদ তির করা হেয়েছ। এর মে ১০,৬২৪ জেনর কম সংােনর বা করা হেয়েছ। িতবী িেদর সমতা উয়েন ১০৫১
জনেক  িশণ  দান  করা  হেয়েছ  এবং  চারী  মলা  আেয়াজন  কের  ৩২৩  জন  িতবী  ির  চারীর  বা  করা  হেয়েছ।  জাপােন
কম সংােনর লে বছের ২ বার ITEE সা িফেকশন পরীা পিরচালনা করা হে এবং ইিতমে জাপােন ১১৪ জেনর কম সংান
হেয়েছ। সরকাির তের রার িনিম াইেভট কেচইন াটফম  াপন করা হেয়েছ। িবিসিস’ত ািপত আজািতক মানসত BGD
e-GOV  CIRT  িতার  মােম  সরকাির  তের  রা  দােনর  বা  করা  হেয়েছ।  GIS  ডটা  কীয়ভােব  সংরণ  করা  ও
অনলাইেন শয়ার করার লে GEODASH াটফম  িতা করা হেয়েছ। উেিখত কােজর আজািতক ীিত িহসােব ASOCIO
2018 Digital Government Award, WSIS (Winner) Prize, eASIA 2017 Award, Open
Group President Award, Enterprise Blockchain Transformation Award অিজত হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

সরকারী তের িনরাপা িনিত করণ; দশাপী িনরবি সরকাির নটওয়াক এর কােনিিভ অাহত রাখা; ত পিরবতনশীল
ির সােথ তাল িমিলেয় হালনাগাদ ির বহার িনিত করা; জনবেলর তা।

ভিবৎ পিরকনা:

আই/আইইএস িশ িবকােশ দ মানব সদ তরী; দেশর গ ম এলাকায় ডা কােনিিভ াপন; িডিজটাল িসেলেট িস তরী;
সরকাির দর সেহ সাইবার িসিকউির িনিত করেণ সহায়তা দান।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

বব হাই-টক িস গাজীের ািপত IV Tier National Data Centre এর কায ম চা; জাতীয় নটওয়াক
অপােরশন সার NOC হেত ১৭৩০৩  সরকাির অিফেস ািপত নটওয়াক িসেম মিনটিরং ও রণােবণ। িবিভ
মণালয়/ িবভাগ/ সংা হেত মাঠ শাসেনর সােথ িতিনয়ত িভিডও কনফােরিং এর কােজ কািরগির সহায়তা দান। সরকাির
দর সেহ Cyber Security িনিতকরেণ সহায়তা দান। ২০০০০ সরকাির কম কতােদর নন ই-মইল আইিড তরী।
িনউেরা ডেভলপেম িডসঅড ারসহ সব ধরেণর িতবী ির মতায়েনর জ ১২০০ জন িতবী ির িশণ; জাপান
মােকেট কম সংােনর উপেযাগী কের ১০০ জেনর আইিস িবষয়ক িশণ;
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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 ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

মহাপিরচালক, বাংলােদশ কিউটার কাউিল

এবং

সিচব, ত ও যাগােযাগ ি িবভাগ: ডাক, টিলেযাগােযাগ ও তি মণালয়-এর মে ২০১৯
সােলর ......... মােসর ..... তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

ত ও যাগােযাগ ির বখী বহার কের ানিভিক সমাজ িতা।

১.২ অিভল (Mission)
তা, িনরাপার সােথ উত সবা দান।ত ও যাগােযাগ ির জাতীয় ল অজেন গেবষণা ও উয়েনর মােম সিয়
িমকা পালন ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. িডিজটাল অবকাঠােমা াপন/উয়ন
২. ই-গভােন বাবায়ন
৩. ত ি িভিক িশের সাের দ মানব সদ উয়ন
৪. গেবষণা ও উয়ন
৫. ত ি পশাজীবীেদর Skill Standard িনধ ারণ;

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
২. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১.  ত  ও  যাগােযাগ  ি  িবষয়ক  কািরগির  ান  ও  দতার  জাতীয়  আধার  িহেসেব  দািয়  পালন  এবং  সরকাির,
বসরকাির পয ােয় পরামশ  ও কািরগির সবা দান;
২. াশনাল এারাইজ আিকেটকচার ও ইার-অপােরিবিল মওয়াক উয়ন ও বাবায়ন এবং ত ি সংা
মান ও িসফেকশনস িনধ ারণ;
৩. সফটওয়ার টিং এবং সা িফেকশান;
৪. ডটা সার, পাবিলক িসএ, নটওয়াক অপােরশন সার, িসিকউির অপােরশন সার পিরচালনা এবং ই-সবা
দােন সাইবার িসিকউির িনিতকরেণ সহায়তা দান এবং িডিজটাল ফেরনিসক কায ম পিরচালনা;
৫. ত ির বহািরক কাঠােমা উয়ন এবং আই, আইইএস িশ িবকােশ েয়াজনীয় উোগ হণ ;
৬. ত ও যাগােযাগ ি িশা, িশণ ও দতার মান উয়ন ও িনিত করা, ন াতকেদর িল াপ রেণর
েয়াজনীয় বা করা এবং ত ি ে িতেযািগতায় বাংলােদশী নাগিরকগণেক উপেযাগী কের গেড় তালা;
৭. ত িেত আজািতক মােনর মানব-সদ উয়ন ও দতা ির জ জাতীয় পয ােয় আইিস িশা ও গেবষণা
িবষয়ক একােডমী াপন ও পিরচালনা;
৮. ত ির ে জাতীয় কৗশল ও নীিত িনধ ারণ ও তা বাবায়েন সরকারেক সহায়তা করা;
৯. ত ি ে জাতীয় ল অজেনর ােথ  সংি সকল সরকারী ও বসরকারী এবং দশীয় ও িবেদশী িতােনর
সােথ যাগােযাগ াপন, সহেযািগতা ও েয়াজেন সরকােরর ব ােমাদনেম ি সাদন;
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সকশন ২
দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
ত অজন
২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২০-২১ ২০২১-২০২২

কােনিিভর মােম উৎপাদনশীলতা
িনিতকরণ;

সচল সংেযাগ % ৬০ ৭৫ ৭৫ ৮০ ৯০
বাংলােদশ কিউটার কাউিল,
সংি-ক দর, ত ও
যাগােযাগ ি িবভাগ

িবিসিসর বািষ ক িতেবদন
এবং সংেযাগত সংি দর
সেহর িতেবদন

সরকাির িতােন নটওয়াক ও আই
অবকাঠােমার সাইবার িনরাপা তরী;

Incident Response এ
দ সহায়তা

সংা ১৬০ ৭৫৬ ৮৫০ ৯০০ ৯৫০
বাংলােদশ কিউটার কাউিল
(িবিসিস)

িবিসিসর বািষ ক িতেবদন

দেশর ত ও যাগােযাগ ি িভিক িশের
সাের মানব সদ উয়ন;

িশিত জনবল সংা ২৪৫৭৫ ৩২৯০ ৩৩০০ ৩৫০০ ৩৬০০ িবিসিস িবিসিসর বািষ ক িতেবদন

িতবী ির মতায়ন; িশিত িতবী ি সংা ২০০ ৯০০ ১২০০ িবিসিস িবিসিসর বািষ ক িতেবদন

Skill Standard ত ি পশাজীবী
তরী;

ITEE পরীায় অংশহণকারী সংা ৭৯৫ ৯০০ ৯০০ ৯০০ ৯৫০ িবিসিস িবিসিসর বািষ ক িতেবদন

ত ির িবকােশ সহায়ক পিরেবশ
তরীকরণ

ত ি িবষেয় পরামশ  সবা
দান

সংা ৯০ ৯০ ৯০ ৯৫ ১০০ িবিসিস িবিসিসর বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] িডিজটাল
অবকাঠােমা
াপন/উয়ন

২৮

[১.১] জাতীয় নটওয়াক অপােরশন সার হেত
সরকাির অিফেস ািপত নটওয়াক মিনটিরং ও
রণােবণ;

[১.১.১] সচল সংেযাগ গড় % ৩ ৬০ ৭৫ ৭৬ ৭৪ ৭২ ৭০ ৬৮ ৮০ ৮৫

[১.২] বাংলােদশ সিচবালয়সহ সারােদেশ ািপত
WIFI Zone এর রণােবণ;

[১.২.১] সচল BCC
WIFI Zone

গড় % ২ ৬০ ৭৫ ৭৬ ৭৪ ৭২ ৭০ ৬৮ ৮০ ৮৫

[১.৩] Video Conference System এর
মােম িবিসিস হেত কীয়ভােব Multi
Conference পিরচালনা ;

[১.৩.১] অিত মাি
কনফাের

সমি সংা ৩ ১৪৪ ২৫০ ২৫০ ২৪৬ ২৪২ ২৪০ ২৩৮ ২৫৫ ২৬০

[১.৪] বব হাই-টক িসেত গাজীের ািপত IV
Tier National Data Centre এর
কায ম চা

[১.৪.১] কায ম চাকরণ তািরখ তািরখ ৩ ৩০.০১.২০ ২৭.০২.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩১.০৫.২০

[১.৫] গ ম এলাকায় (ইউিনয়ন) ফাইবার অপক
কােনিিভ াপেনর লে ট, সাইট সােভ  এবং
িডজাইন ত

[১.৫.১] সােভ ত সাইট সমি সংা ৩ ৭২০ ৭১৫ ৭১০ ৭০০ ৬৯৫

[১.৬] িবমান নটওয়ােকর সাইবার িক সংা
ব লতা / িচিত করেণর জ Cyber
Range াপন;

[১.৬.১] ািপত Cyber
Range

তািরখ তািরখ ৩ ৩০.০৩.২০ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

[১.৭] Open data analytics ির
মােম সরকার এবং জনগেণর মে সরাসির ত
আদান দােনর াটফম  াপন;

[১.৭.১] ািপত Open
data analytics
াটফম ;

তািরখ তািরখ ২ ১০.০৫.২০ ২৭.০৫.২০ ১০.০৬.২০ ২১.০৬.২০ ৩০.০৬.২০

[১.৮] িসেলট এবং কবাজার ওয়াই-ফাই হটট
াপন

[১.৮.১] ািপত অাকেসস
পেয়

সমি সংা ৩ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০

[১.৯] িডিজটাল আইা মেহশখালী কের
আওতায় এক ৫০ িমটার উতার Self
–Supported নন টাওয়ার িনম াণ;

[১.৯.১] সািদত িনম াণ
কাজ;

গড় % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১০] National Digital
Architecture (NDA) এর আওতায় Job
Market Analysis এর জ ডটা এনািল
াটফম  িতাকরণ

[১.১০.১] াটফম  তির তািরখ তািরখ ৩ ১২.০৫.২০ ২০.০৫.২০ ২৮.০৫.২০ ১৫.০৬.২০ ৩০.০৬.২০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২] ই-গভােন
বাবায়ন

২৩

[২.১] National Digital
Architecture (NDA) এর মােম তের
রার জ িডিজটাল সািভ স েকর সােথ ক চইন
ির ইিেশন;

[২.১.১] চাত ক চইন
ইিেেটড সািভ স ক;

তািরখ তািরখ ২ ৩০.১২.১৯ ৩০.০১.২০ ১৫.০২.২০ ১০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০

[২.২] Strategy and Technical
Assessment of NDA for
Integrated Digital Government

[২.২.১] ণীত খসড়া; তািরখ তািরখ ১ ২০.০৩.২০ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ২৫.০৬.২০

[২.৩] BGD-e-Gov CIRT এর মােম
সরকাির দর সেহ Cyber Security সবা
দান

[২.৩.১] দ
Incident
Response এ
সহায়তা;

সমি সংা ৩ ১৬০ ৭৫৬ ৮৫০ ৮৪৬ ৮৪৩ ৮৪০ ৮৩৫ ৯০০ ৯৫০

[২.৪] BGD-e-Gov CIRT এর আওতায়
Website ও email এর মােম সরকাির
কম কতােদর Cyber Security িবষয়ক
সেচতনতা ি কায ম

[২.৪.১] িরত বাতা সমি সংা ২ ২৫০ ২৪৫ ২৪০ ২৩৮ ২৩০ ২৫০ ২৬০

[২.৫] সরকাির ই-মইল সবা বা তন ই-মইল ID
তরীকরণ;

[২.৫.১] তরীত ই-মইল
ID

সমি সংা ৪ ৫৫০০ ৭০০০ ২০০০০ ১৯৫০০ ১৮৫০০ ১৮০০০ ১৭৫০০ ২৫০০০ ২৫০০০

[২.৬] ডটা সাের াউড এনভায়রনেমে সবা
দান।

[২.৬.১] দ VPS
সািভ স

সমি সংা ৩ ১৫০ ১৫০ ১৬০ ১৫৭ ১৫৫ ১৫৩ ১৫০ ১৭০ ১৭০

[২.৭] সফটওয়ার কায়ািল টিং ােব সফটওয়ার
এর নগত মান পরীা

[২.৭.১] পরীাত
সফটওয়ার;

সমি সংা ২ ৭ ১৪ ২০ ১৫ ১২ ১০ ৭ ২০ ২৫

[২.৮] সফটওয়ার কায়ািল টিং ােব হাড ওয়ার
এর নগত মান পরীা

[২.৮.১] পরীাত
হাড ওয়ার;

সমি সংা ১ ৪ ১০ ৭ ৫ ৩ ২ ১৫ ২০

[২.৯] e-gp ত য় কায ম সাদন।
[২.৯.১] সািদত য়
কায ম

সমি সংা ২ ২৮ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮

[২.১০] ত ও যাগােযাগ ি িবষেয় সরকাির
পয ােয় পরামশ  সবা;

[২.১০.১] দ পরামশ 
সবা

গড় সংা ৩ ৯০ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৫ ১০০

[৩] ত ি
িভিক িশের
সাের দ মানব
সদ উয়ন

১৫
[৩.১] িতবী িেদর িশণ;

[৩.১.১] িশিত িতবী
ি

সমি সংা ৩ ২০০ ৯০০ ১০০০ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ৭৫০

[৩.২] ত ি িবষয়ক সিমনার/কম শালার
আেয়াজন;

[৩.২.১] অিত
সিমনার/কম শালা

সমি সংা ৩ ৩১ ২৯ ২৭ ২৫ ২৩
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩.৩] িতবী ির কম সংােন চারী মলা
আেয়াজন

[৩.৩.১] অিত চারী
মলা

তািরখ তািরখ ১ ০১.০১.১৮ ২৪.০৪.১৯ ১৫.০১.২০ ১০.০২.২০ ০৫.০৩.২০ ১৬.০৪.২০ ০৫.০৫.২০

[৩.৪] ণয়নত সরকাির ERP Software
বহারকারীেদর দতা উয়ন িশণ

[৩.৪.১] িশণাথ সমি সংা ১ ৫৪০ ৫৩৬ ৫৩৩ ৫৩০ ৫২৮

[৩.৫] আইিস িবষয়ক িশণ [৩.৫.১] িশণাথ সমি সংা ৪ ২৪৫৭৫ ৩২৭৫ ৩৩০০ ৩২৫০ ৩১৮০ ৩১০০ ৩০০০ ৩৫০০ ৩৬০০

[৩.৬] নারী উোােদর আইিস িশণ। [৩.৬.১] িশণাথ সমি সংা ১ ৪৬২ ৮০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৬ ৬২

[৩.৭] জাপান মােকেট কম সংেনর উপেযাগী কের
আইিস িবষয়ক িশণ;

[৩.৭.১] চারীা ি সমি সংা ২ ১১০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৪] গেবষণা ও
উয়ন

৬

[৪.১] iDEA: Innovation Design and
Entrepreneurship Academy এর
মােম STARTUP ক অথ ায়ন ও মিরং দান

[৪.১.১] অদান া
াট আপ

সমি সংা ২ ৬৪ ৭৬ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০

[৪.২] াট আপেক একােডমীর কা- ওয়ািকং স
দান ;

[৪.২.১] দ কা-
ওয়ািকং স

সমি সংা ২ ৩০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০

[৪.৩] iDEA কের আওতায় ইউিনভািস েত
অািেভশন াাম;

[৪.৩.১] অািেভশন
াাম

সমি সংা ২ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০

[৫] ত ি
পশাজীবীেদর
Skill
Standard
িনধ ারণ;

৩
[৫.১] Skill Standard িনধ ারেণর জ
ITEE পরীা হণ

[৫.১.১] ITEE পরীায়
অংশহণকারী

সমি সংা ৩ ৭৯৫ ৯০০ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ৭০০ ৭৫০ ৯০০ ৯০০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ২৮, ২০১৯ ১৫:২৯ া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ১০, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[১.১] দর/সংায় ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথবহার গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত গড় % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত গড় % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[১.২] দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[১.৩] দর/সংাকক
উাবনী উোগ/ উয়ন
ক বাবায়ন

[১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৪] সবা সহিজকরণ

[১.৪.১] নতম এক সবা সহিজকরণ
েসস াপসহ সরকাির আেদশ জািরত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯

[১.৪.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

[১.৫] িপআরএল র ২ মাস
েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও 
নগদায়নপ জারী করা

[১.৫.১] িপ আর এল আেদশ জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৫.২]  নগদায়ন প জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৬.২] িনেয়াগ দানত সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭] িবভাগীয় মামলা
িনি

[১.৭.১] িবভাগীয় মামলা িনিত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[১.৮.১] সকল তহালনাগাদত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন বাপনা
সংা িশণসহ অা িবষেয়
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৬০

[২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির সকল
িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সমি সংা ১ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র ২০১৯-
২০ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০

[২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০

[২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

গড় % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
ণীত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩

[৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ (এিডিপ)
বাবািয়ত

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির জ
পািরশত অিডট আপি

সমি % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.৩.২] অিডট আপি িনিত সমি % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৫] ইারেনট িবলসহ
ইউিল িবল পিরেশাধ

[৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর ইারেনট
িবল পিরেশািধত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.২] টিলেফান িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম,  মহাপিরচালক,  বাংলােদশ  কিউটার  কাউিল,  সিচব,  ত  ও  যাগােযাগ  ি  িবভাগ:  ডাক,
টিলেযাগােযাগ ও তি মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ
থাকব।

আিম, সিচব, ত ও যাগােযাগ ি িবভাগ: ডাক, টিলেযাগােযাগ ও তি মণালয় িহসােব মহাপিরচালক,
বাংলােদশ কিউটার কাউিল-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয়
সহেযািগতা  দান  করব।

ািরত:

মহাপিরচালক
বাংলােদশ কিউটার কাউিল

তািরখ

সিচব
ত ও যাগােযাগ ি িবভাগ: ডাক,
টিলেযাগােযাগ ও তি মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িবিসিস (BCC) বাংলােদশ কিউটার কাউিল

২ িবেকআইআইিস (BKIICT) বাংলােদশ কিরয়া ইউট অব ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন টকেনালিজ

৩ আইিসিড (ICTD) ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন টকেনালিজ িডিভশন

৪ আইইই (ITEE) ইনফরেমশন টকেনালিজ ইিিনয়ািরং এািমেনশন

৫ িবএনিডএ (BNDA) বাংলােদশ াশনাল িডিজটাল আিকেটকচার

৬ ইআরিপ (ERP) এারাইজ িরেসাস  ািনং

৭ আইইএস (ITES) আই এনােব সািভ স

৮ আইিডয়া (iDEA) ইেনােভশন িডজাইন এারেনারশীপ একােডমী

৯ ইিজআইএফ (EGIF) ই-গভেন  ইারঅপােরিবিল মওয়াক

১০ NSDI National Spatial Data Infrastructure

১১ ITU International Telecommunication Union
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.১] জাতীয় নটওয়াক অপােরশন সার হেত সরকাির
অিফেস ািপত নটওয়াক মিনটিরং ও রণােবণ;

[১.১.১] সচল সংেযাগ
িবিসিসেত ািপত জাতীয় নটওয়াক অপােরশন সার হেত
সরকাির অিফেস ািপত নটওয়াক মিনটিরং ও রণােবণ
করা

িবিসিসর জাতীয় নটওয়াক
অপােরশন সার
(NOC)

NOC-র
ডাশেবাড 

কােনেড সংি দেরর
িতেবদন বাংলােদশ
কিউটার কাউিেলর
(িবিসিস) িবিভ মািসক ও
বািষ ক িতেবদন

[১.২] বাংলােদশ সিচবালয়সহ সারােদেশ ািপত WIFI
Zone এর রণােবণ;

[১.২.১] সচল BCC
WIFI Zone

বাংলােদশ সিচবালয়সহ সারােদেশ ািপত WIFI Zone এর
রণােবণ

িবিসিসর জাতীয় নটওয়াক
অপােরশন সার
(NOC)

NOC`র
ডাশেবাড 

কােনেড সংি দেরর
িতেবদন িবিসিসর িবিভ
মািসক ও বািষ ক
িতেবদন

[১.৩] Video Conference System এর
মােম িবিসিস হেত কীয়ভােব Multi
Conference পিরচালনা ;

[১.৩.১] অিত মাি
কনফাের

মাননীয় ধানমী ও সরকাির উতন কপের সােথ িভিডও
কনফােরিং এ সকল কার কািরগির সহেযািগতা দান;

িবিসিসর জাতীয় নটওয়াক
অপােরশন সার
(NOC)

অিত Video
Conference
এর সংা

িবিসিসর িবিভ মািসক ও
বািষ ক িতেবদন,
কাশনা

[১.৪] বব হাই-টক িসেত গাজীের ািপত IV
Tier National Data Centre এর কায ম
চা

[১.৪.১] কায ম চাকরণ
গাজীেরর কািলয়াৈকের বব হাই-টক িসেত ২ ল
বগ ট িবিশ ফার য়ার জাতীয় ডটা সােরর ভবন িনম াণ ও
যপািত াপন সহ অবকাঠােমা িনম াণ;

সংি ক দর, িবিসিস
িবিসিসর িবিভ মািসক ও
বািষ ক িতেবদন

[১.৫] গ ম এলাকায় (ইউিনয়ন) ফাইবার অপক
কােনিিভ াপেনর লে ট, সাইট সােভ  এবং
িডজাইন ত

[১.৫.১] সােভ ত সাইট
কােনেট বাংলােদশ কের মােম গ ম এলাকায় সংেযাগ
াপেনর লে ট, সাইট সােভ  এবং িডজাইন ত করা

কােনেট বাংলােদশ ক,
িবিসিস

সংি কে িতেবদন
এবং িবিসিসর িবিভ
মািসক ও বািষ ক
িতেবদন,

[১.৬] িবমান নটওয়ােকর সাইবার িক সংা
ব লতা / িচিত করেণর জ Cyber Range
াপন;

[১.৬.১] ািপত Cyber
Range

বাংলােদশ সরকােরর জ িনরাপদ ই-মইল ও িডিজটাল
িলটােরিস সার াপন কের মােম Cyber
Range(Virtual Environment) তরীর মােম
িবমান নটওয়ােকর সাইবার িক সংা ব লতা /
িচিত করণ।

বাংলােদশ সরকােরর জ
িনরাপদ ই-মইল ও
িডিজটাল িলটােরিস সার
াপন ক, িবিসিস

সংি কের িতেবদন
ও িবিসিসর বািষ ক
িতেবদন

[১.৭] Open data analytics ির মােম
সরকার এবং জনগেণর মে সরাসির ত আদান দােনর
াটফম  াপন;

[১.৭.১] ািপত Open
data analytics
াটফম ;

সরকার এবং জনগেণর মে সরাসির ত আদান দােনর
মােম জনগণ সরকােরর কায ম সেক অবিহত হেত পরেব
এবং একইসােথ সরকার জনগেণর চািহদা সকও অবিহত হেত
পারেব।

বাংলােদশ সরকােরর জ
িনরাপদ ই-মইল ও
িডিজটাল িলটােরিস সার
াপন ক, িবিসিস

সংি কের িতেবদন
ও িবিসিসর বািষ ক
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.৮] িসেলট এবং কবাজার ওয়াই-ফাই হটট াপন
[১.৮.১] ািপত অাকেসস
পেয়

িডিজটাল িসেলট িস কের মােম ১১০ আইিপ কােমরা
ও ৩৬ াব িতা করা হেয়েছ।

িডিজটাল িসেলট িস
ক, িবিসিস

সংি কের িতেবদন
ও িবিসিসর বািষ ক
িতেবদন

[১.৯] িডিজটাল আইা মেহশখালী কের আওতায়
এক ৫০ িমটার উতার Self –Supported
নন টাওয়ার িনম াণ;

[১.৯.১] সািদত িনম াণ
কাজ;

উগিতর ইারনট সবা দােনর জ মেহশখালীেত ৫০ িমটার
উতার Self Supported টাওয়ার িনম াণ কাজ চলমান;

িডিজটাল আইা
মেহশখালী ক, িবিসিস

সংি কের িতেবদন
ও িবিসিসর বািষ ক
িতেবদন

[১.১০] National Digital Architecture
(NDA) এর আওতায় Job Market Analysis
এর জ ডটা এনািল াটফম  িতাকরণ

[১.১০.১] াটফম  তির
NDA এর মােম Job Market Analysis এর জ
ডটা এনািল াটফম  িতাকরণ

িবিসিস
িবিসিসর বািষ ক
িতেবদন

[২.১] National Digital Architecture
(NDA) এর মােম তের রার জ িডিজটাল
সািভ স েকর সােথ ক চইন ির ইিেশন;

[২.১.১] চাত ক চইন
ইিেেটড সািভ স ক;

(NDA) এর মােম তের রার জ িডিজটাল সািভ স
েকর সােথ ক চইন ির ইিেশন;

িবিসিস
িবিসিসর বািষ ক
িতেবদন

[২.২] Strategy and Technical
Assessment of NDA for Integrated
Digital Government

[২.২.১] ণীত খসড়া;
িডিজটাল বাংলােদশ তরীর লে Strategy and
Technical Assessment ণয়ন

িবিসিস
িবিসিস ও ত যাগােযাগ
ি িবভাগ

[২.৩] BGD-e-Gov CIRT এর মােম সরকাির
দর সেহ Cyber Security সবা দান

[২.৩.১] দ
Incident
Response এ সহায়তা;

BGD-e-Gov CIRT এর মােম সরকাির দর সেহ
Cyber Security িবষয়ক সহায়তা দান

িবিসিস
িবিসিসর বািষ ক
িতেবদন

[২.৪] BGD-e-Gov CIRT এর আওতায়
Website ও email এর মােম সরকাির
কম কতােদর Cyber Security িবষয়ক সেচতনতা
ি কায ম

[২.৪.১] িরত বাতা
সরকাির দর সেহ Cyber Security িবষয়ক সহায়তা
দােনর জ বাতা রণ

িবিসিস
িবিসিসর বািষ ক
িতেবদন

[২.৫] সরকাির ই-মইল সবা বা তন ই-মইল ID
তরীকরণ;

[২.৫.১] তরীত ই-মইল
ID

বাংলােদশ সরকােরর জ িনরাপদ ই-মইল ও িডিজটাল
িলটােরিস সার াপন কের আওতায় সরকাির কম কতােদর
জ ই-মইল ID তরী;

বাংলােদশ সরকােরর জ
িনরাপদ ই-মইল ও
িডিজটাল িলটােরিস সার
াপন ক, িবিসিস

সংি কের িতেবদন
ও িবিসিসর বািষ ক
িতেবদন

[২.৬] ডটা সাের াউড এনভায়রনেমে সবা দান।
[২.৬.১] দ VPS
সািভ স

িবিসিসর জাতীয় ডটা সার হেত াউড এনভায়রনেমে e-
mail service, hosting service, database,
ও vps service দান করা হে।

িবিসিস
িবিসিসর িবিভ মািসক ও
বািষ ক িতেবদন,
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[২.৭] সফটওয়ার কায়ািল টিং ােব সফটওয়ার
এর নগত মান পরীা

[২.৭.১] পরীাত
সফটওয়ার;

সফটওয়ার কায়ািল টিং াব কের মােম সফটওয়ার
এর নগত মান পরীা

সফটওয়ার কায়ািল
টিং াব ক

সংি কের িতেবদন
ও িবিসিসর বািষ ক
িতেবদন

[২.৮] সফটওয়ার কায়ািল টিং ােব হাড ওয়ার এর
নগত মান পরীা

[২.৮.১] পরীাত
হাড ওয়ার;

সফটওয়ার কায়ািল টিং াব কের মােম হাড ওয়ার
এর নগত মান পরীা

সফটওয়ার কায়ািল
টিং াব ক

সংি কের িতেবদন
ও িবিসিসর বািষ ক
িতেবদন

[২.৯] e-gp ত য় কায ম সাদন।
[২.৯.১] সািদত য়
কায ম

e-gp ত য় কায ম সাদন। িবিসিসর শাসন শাখা
িবিসিসর বািষ ক
িতেবদন

[২.১০] ত ও যাগােযাগ ি িবষেয় সরকাির পয ােয়
পরামশ  সবা;

[২.১০.১] দ পরামশ 
সবা

ত ও যাগােযাগ ি িবষেয় সরকাির পয ােয় পরামশ  সবা; িবিসিসর শাসন শাখা
িবিসিসর িবিভ মািসক ও
বািষ ক িতেবদন

[৩.১] িতবী িেদর িশণ;
[৩.১.১] িশিত িতবী
ি

িনউেরা ডেভালপেমাল িডজঅড ারসহ (NDD) সব ধরেনর
িতবী ির মতায়ন কের মােম িতবী িেদর
িশণ;

িনউেরা ডেভালপেমাল
িডজঅড ারসহ সব ধরেনর
িতবী ির মতায়ন
ক

সংি কের িতেবদন
ও িবিসিসর বািষ ক
িতেবদন

[৩.২] ত ি িবষয়ক সিমনার/কম শালার
আেয়াজন;

[৩.২.১] অিত
সিমনার/কম শালা

িবিসিস ও িবিসিস কক বাবািয়ত িবিভ কের আওতায়
আেয়ািজত সিমনার/কম শালা

িবিসিস ও িবিসিসর
আওতাধীন ক সহ

িবিসিসর বািষ ক
িতেবদন

[৩.৩] িতবী ির কম সংােন চারী মলা
আেয়াজন

[৩.৩.১] অিত চারী
মলা

িতবী ির মতায়েনর জ িবিসিস ও NDD ক
কক চারী মলা আেয়াজন

িবিসিস ও NDD ক
সংি কের িতেবদন
ও িবিসিসর বািষ ক
িতেবদন

[৩.৪] ণয়নত সরকাির ERP Software
বহারকারীেদর দতা উয়ন িশণ

[৩.৪.১] িশণাথ
বাংলােদশ ই-গভন েম ইআরিপ কের আওতায় উয়নত
ইআরিপ সফটওয়ােরর ইউজার িনং

বাংলােদশ ই-গভন েম
ইআরিপ ক, িবিসিস

সংি কের িতেবদন
ও িবিসিসর বািষ ক
িতেবদন

[৩.৫] আইিস িবষয়ক িশণ [৩.৫.১] িশণাথ
িবেকআইআইিস ও ৬ আিলক কায ালয়সেহ পিরচািলত
িশণ

িবিসিস
িবিসিসর বািষ ক
িতেবদন

[৩.৬] নারী উোােদর আইিস িশণ। [৩.৬.১] িশণাথ
িবেকআইআইিস ও ৬ আিলক কায ালয়সেহ পিরচািলত
িশণ

িবিসিস
িবিসিসর বািষ ক
িতেবদন

[৩.৭] জাপান মােকেট কম সংেনর উপেযাগী কের
আইিস িবষয়ক িশণ;

[৩.৭.১] চারীা ি
জাপািরজ আই সেরর উপেযাগী কের আই ইিিনয়ারেদর
দতা উয়ন কের আওতায় আইিস পশাজীিবেদর
কম সংােন সহায়তা

জাপািরজ আই সেরর
উপেযাগী কের আই
ইিিনয়ারেদর দতা
উয়ন ক, িবিসিস

সংি কের িতেবদন
ও িবিসিসর বািষ ক
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[৪.১] iDEA: Innovation Design and
Entrepreneurship Academy এর
মােম STARTUP ক অথ ায়ন ও মিরং দান

[৪.১.১] অদান া
াট আপ

iDEA: Innovation Design and
Entrepreneurship Academy এর মােম
STARTUP ক অথ ায়ন ও মিরং দান

iDEA ক
সংি কের িতেবদন
ও িবিসিসর বািষ ক
িতেবদন

[৪.২] াট আপেক একােডমীর কা- ওয়ািকং স দান
;

[৪.২.১] দ কা- ওয়ািকং
স

iDEA: Innovation Design and
Entrepreneurship Academy ত াট আপেদর
কা-ওয়ািকং স দান

iDEA ক
সংি কের িতেবদন
ও িবিসিসর বািষ ক
িতেবদন

[৪.৩] iDEA কের আওতায় ইউিনভািস েত
অািেভশন াাম;

[৪.৩.১] অািেভশন
াাম

iDEA কের আওতায় ইউিনভািস র ছােদর াট আপ
তরীর উেে অািেভশন াােমর আেয়াজন

iDEA ক
সংি কের িতেবদন
ও িবিসিসর বািষ ক
িতেবদন

[৫.১] Skill Standard িনধ ারেণর জ ITEE
পরীা হণ

[৫.১.১] ITEE পরীায়
অংশহণকারী

জাপােনর সহায়তায় Skill Standard িনধ ারেণর জ
ITEE পরীা হণ

িবিডআইেটক, িবিসিস
িবিসিসর বািষ ক
িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম সংি কম সাদন চক উ িতােনর িনকট সংি মণালয়/িবভােগর তািশত সহায়তা তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব


