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সসন্টার ইনচাজজ, বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউম্পিল আঞ্চম্পলক কার্ জালয়, রাংপুর
এবাং
ম্পনব জাহী পম্পরচালক, বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউম্পিল এর মদে স্বাক্ষম্পরত
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জুলাই ১, ২০২০ - জুন ৩০, ২০2১
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উপক্রমম্পণকা (Preamble)
সরকাম্পর েপ্তর/ সাংস্থাসমূদহর প্রাম্পতষ্ঠাম্পনক েক্ষতা বৃম্পদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবম্পেম্পহ সজারোর করা, সুশাসন
সাংহতকরণ এবাং সিদের র্থার্থ ব্যবহার ম্পনম্পিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর
লদক্ষয-

সসন্টার ইনচাজজ, বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউম্পিল আঞ্চম্পলক কার্ জালয়, রাংপুর
এবাং
ম্পনব জাহী পম্পরচালক, বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউম্পিল
এর মদে ২০২০ সাদলর ------- মাদসর ---- তাম্পরদে এই বাম্পষ জক কমজসিােন চুম্পি স্বাক্ষম্পরত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ ক্তিম্নক্তিক্তিে ক্তিষয়সমূতে সম্মে েতিিঃ
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বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউম্পিল, রাংপুর এর কমজসিােদনর সাম্পব জক ম্পচত্র
সাম্প্রম্পতক অজজন, চযাদলঞ্জ এবাং িম্পবষ্যৎ পম্পরকল্পনা:
সাম্প্রম্পতক বছরসমূদহর (৩বছর) প্রধান অজজনসমূহ:
বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউম্পিল সরকার প্রম্পতশ্রুত রূপকল্প ২০২১: ম্পিম্পজটাল বাাংলাদেশ বাস্তবায়দন সরকাদরর
অন্যতম প্রধান সহায়ক প্রম্পতষ্ঠান। তৃণমূল পর্ জাদয় ম্পিম্পজটাল ম্পিিাইি দূরীকরদণর লদক্ষয ম্পবম্পসম্পস আঞ্চম্পলক কার্ জালয়,
ে , আইক্তসটি ক্তিল্প উন্নয়তি ক্তিক্তভন্ন
রাংপুর অিকাঠাত া উন্নয়ি ও কাতিক্তিক্তভটি, দক্ষ ািিসম্পদ উন্নয়ি, ই-গভত ন্ট
উতযাগ িাস্তিায়ি এবাং ম্পবম্পিন্ন সরকাম্পর অম্পফসদক পরামশজ সসবাসহ নানাম্পবধ সহদর্াগীতা কদর আসদছ। বতজমান
কদরানা পম্পরম্পস্থম্পতদত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ প্রশাসদনর উধ জতন কতৃপজ ক্ষ, মাঠ প্রশাসদনর সাদথ ম্পিম্পিও কনফাদনম্পিাংএ
ম্পনদে জশনা প্রোদনর লদক্ষয ম্পবম্পসম্পস’র বাাংলাগিঃদনট ও ইনদফা-সরকার ২ প্রকদল্পর মােদম স্থাম্পপত DHQ’সত
সাদপাট জসহ রাংপুর ম্পবিাগীয় পর্ জাদয় স্থাম্পপত ২১৫০টি এদেস রাউটার এবাং ৭৯টি েপ্তদর ম্পিম্পিও কনফাদরম্পিাং ম্পসদেদম
সাদপাট জ প্রোনসহ ম্পবম্পসম্পস প্রধান কার্ জালদয় স্থাম্পপত Network Operation Centre (NOC) হদত
মম্পনটম্পরাং করা হদচ্ছ। আধুম্পনক কম্পিউটার ল্যাদব ৪০জন প্রম্পতবন্ধী’সক প্রম্পশক্ষণ প্রোন করা হদয়দছ। তাছাড়া ম্পবম্পসম্পস’র
মাঠ পর্ জাদয় বাস্তবাম্পয়ত প্রকল্পগুদলাদত ম্পনদে জশনা সমাতাদবক ম্পবম্পসম্পস আঞ্চম্পলক কার্ জালয়, রাংপুর োম্পয়ত্ব পালন করদছ।

স স্যা ও চ্যাতিঞ্জসমূে:
 ক্তিক্তসক্তস আঞ্চক্তিক কার্ োিয়, রংপুর এর ক্তিজস্ব স্থায়ী অিকাঠাত া নিই। ক্তিজস্ব অিকাঠাত া এিং ক্তিরক্তিক্তিন্ন
উচ্চগক্তের ইন্টারতিট িা থাকা সতেও প্রক্তিক্ষণ কার্ েক্র সুতষ্ঠাভাতি অব্যােে রািা;
 ক্তিক্তসক্তস রংপুর এর সাংগঠক্তিক কাঠাত াতে পর্ োপ্ত জিিতির অভাি, অপর্ োপ্ত জিিি ক্তদতয় আঞ্চক্তিক
কার্ োিতয়র কার্ েক্র সূচ্ারুভাতি পক্তরচ্ািিা করা;


াঠ পর্ োতয় নিটওয়াকে স্থাপিাসে ক্তিক্তসক্তস’র কার্ েক্রত র সাতথ আঞ্চক্তিক কার্ োিতয়র স ন্বয় এিং ক্তিজস্ব
নকাি পক্তরিেণ ব্যিস্থা িা থাকা সতেও নসিা গ্রেীোর নসিা প্রদাতির কার্ েক্র অব্যেে রািা।

ভক্তিষ্যৎ পক্তরকল্পিা:
তৃণমূি পর্ োতয় ক্তিক্তজটাি ক্তিভাইি দূরীকরণ, আইক্তসটির নটকসই উন্নয়ি, আইক্তসটি ক্তিল্প ক্তিকাি এিং
ক্তিরাপদ ইন্টারতিট ব্যিোর ক্তিক্তিে কতল্প স্থায়ী অিকাঠাত া ক্তি াে তণর াধ্যত অত্র অঞ্চতি একটি েথ্যপ্রযুক্তি িিয়
তেক্তর করা;

২০২০-২১ অথ েিছতরর সম্ভাব্য প্রধাি অজেিসমূে:
 দক্ষ ািি সম্পদ উন্নয়তি আইক্তসটি ক্তিষয়ক ক্তিক্তভন্ন নকাতস ে ৪০জি প্রক্তেিন্ধী’নক প্রক্তিক্ষণ প্রদাি করা;
 ই-গভতি েন্স িাস্তিায়তি আওোয় অত্রাঅঞ্চতির স্থাক্তপে নিটওয়াতকে ক্তিরক্তিক্তিন্ন নসিা প্রদাতি প্রায় ১৫০টি নসিা
প্রদাি করা;
 প্রক্তেিন্ধী ব্যক্তিতদর মূিতরাে ধারায় প্রতিিগম্যোর িতক্ষয কযাতম্পইি/ নসক্ত িার আতয়াজিসে ক্তিরাপদ
ইন্টারতিট ব্যিোতরর এ িতক্ষয সতচ্েিোমূিক নসক্ত িাতর অংি গ্রেণ;
 রংপুর ক্তিভাগীয় পর্ োতয় ৭৯টি ক্তভক্তিও কিফাতরক্তন্সং ক্তসতে স্থাপি করা েতয়তছ। উি ক্তসতেত র তধ্য প্রায়
১০টি িাটা ট্রান্সক্ত িি অথিা ক্তিভাইসজক্তিে ক্রটির কারতণ অচ্ি রতয়তছ। ক্রটিজক্তিে ক্তসতেত র সিগুতিা
ক্তভভাইস সচ্ি করা।
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নসকিি ১: ক্তিক্তসক্তস’র রূপকল্প (Vision), অক্তভিক্ষয (Mission), নকৌিিগে উতেশ্যসমূে এিং কার্ োিিীঃ
১.১ রূপকল্প (Vision)
েথ্য ও নর্াগাতর্াগ প্রযুক্তির িহুমূিী ব্যিোর ক্তিক্তিে করার াধ্যত জ্ঞািক্তভক্তিক স াজ প্রক্তেষ্ঠায় সোয়ো প্রদাি।
১.২ অক্তভিক্ষয (Mission)
স্বিো, ক্তিরাপিা এিং দক্ষোর সাতথ সরকাক্তর নসিা উন্নয়ি ও প্রদাতি েথ্য ও নর্াগাতর্াগ প্রযুক্তির গতিষণা ও
উন্নয়তির াধ্যত নদতির ক্তিক্তজটািাইতজিি এিং আইটি ক্তিতল্পর রপ্তাক্তি ও ক সে ংস্থাতি জােীয় িক্ষয অজেতি কার্ েক্র
িাস্তিায়ি।
১.৩ নকৌিিগে উতেশ্যসমূে (Strategic Objectives):
১.৩.১ ক্তিক্তসক্তস আঞ্চক্তিক কার্ োিয়, রংপুর এর নকৌিিগে উতেশ্যসমূে
১. েথ্য প্রযুক্তি ক্তভক্তিক ক্তিতল্পর প্রসাতর দক্ষ ািি সম্পদ উন্নয়ি;
২. ই-গভাণ েত ন্ট িাস্তিায়ি;
৩. সরকার কতৃক
ে গৃেীে আইক্তসটি কার্ েক্র অিক্তেেকরণ;
১.৩.২ ক্তিক্তসক্তস আঞ্চক্তিক কার্ োিয়, রংপুর এর আিক্তশ্যক নকৌিিগে উতেশ্যসমূে
ে াতে স্বিো বৃক্তি ও জিািক্তদক্তে ক্তিক্তিেকরণ;
১. দাপ্তক্তরক ক ক
২. ক সে ম্পাদতি গক্তেিীিো আিয়ি ও নসিার াি বৃক্তি;
৩. আক্তথ েক ও সম্পদ ব্যিস্থাপিার উন্নয়ি।
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১.৪ ক্তিক্তসক্তস আঞ্চক্তিক কার্ োিয়, রংপুর এর কার্ োিিী (Functions):
1। েথ্য ও নর্াগাতর্াগ প্রযুক্তি ক্তিষতয় াি সম্মে প্রক্তিক্ষতণর াধ্যত ািি সম্পদ উন্নয়ি;
2। নজিা আইক্তসটি কক্ত টি এিং নজিা সাক্তভসে ইতিাতভিি কক্ত টির সদস্য ক্তেতসতি সক্তক্রয়ভাতি ক্তিয়ক্ত ে
অংিগ্রেণ। এছাড়া ক্তিক্তভন্ন কাক্তরগক্তর কক্ত টি এিং অতকতজা ন াষণাকরণ কক্ত টিতে সংস্থার/
প্রক্তেষ্ঠাতির চ্াক্তেদা ন াোতিক অংিগ্রেণ;
3। ই-গভঃ িাস্তিায়তি পরা িে নসিা প্রদাি এিং নসক্ত িার ও ক িে ািা আতয়াজি;
4। প্রধাি কার্ োিয় ক্তিতদ েক্তিে নর্ নকাি দাক্তয়ে পািি করা;
5। ন্যািিাি ই-গভঃ নিটওয়াকে িাস্তিায়তি ক্তিক্তভন্ন দপ্ততরর সাতথ স ক্তন্বেভাতি কাজ করা;
6। েথ্য প্রযুক্তির াধ্যত ক্তিউতরা নিতভািপত ন্টাি ক্তিজঅিাে র (এিক্তিক্তি) সে সকি ধরতণর প্রক্তেিন্ধী
ব্যক্তিতদর ক্ষ োয়ি িীষ েক প্রকতল্পর াধ্যত স্থাক্তপে আইক্তসটি ক্তরতসাস ে নসন্টাতরর কার্ েক্র পক্তরচ্ািিা
করা;
7। ক্তিরাপদ আইক্তসটির ব্যিোতরর কার্ েক্র অিক্তেেকরণ।
8। ইিতফাসরকার কতৃক
ে নদিব্যাপী স্থাক্তপে সরকাক্তর পর্ োতয় ইন্টারতিট সংতর্াগ ও ক্তভক্তিও কিফাতরক্তন্সং
ক্তসতে সচ্ি রািতে সেতর্াক্তগো প্রদাি।
9। উপযু েি কার্ োিিী সম্পাদতির জন্য প্রতয়াজিীয় নর্ নকাি পদতক্ষপ গ্রেণ করা।
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নসকিি ২: কার্ েক্র সমূতের চূড়ান্ত ফিাফি/প্রভাি (Outcome/Impact):

চূড়ান্ত ফিাফি/প্রভাি

ক সে ম্পাদি সূচ্কসমূে

প্রকৃে

প্রতক্ষপণ

িক্ষয াত্রা

একক

ক্তিধ োক্তরে িক্ষয াত্রা অজেতির
নক্ষতত্র নর্ৌথভাতি দাক্তয়েপ্রাপ্ত
ন্ত্রণািয়/ক্তিভাগ/ সংস্োসমূতের
িা

উপািসূত্র

(Outcome/Impact)

(Performance
Indicators)

(Unit)

২০১৮-১৯

২০১৯-২০

২০২০-২১

২০২১-২২

২০২২-২৩

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

[১] েথ্যপ্রযুক্তি ক্তিতল্পর
প্রসার ও উন্নয়ি

[১] প্রক্তিক্ষণাথী

সংখ্যা

-

-

১০০

১৫৫

২০০

NDD প্রদজক্ট, Women
সচম্বার, BWIT, BIID, BCC

অত্র কার্ োিতয়র প্রক্তিক্ষণ
ক্তরতপাট ে

[২] প্রদািকৃে নসিা

সংখ্যা

-

-

১৫০

২০০

২৫০

BCC(NOC), NTTN
(BTCL, F@H, SCL)

অত্র কার্ োিতয় দাক্তয়েপ্রাপ্ত
নিটওয়াকে সাতপাট ে ইক্তঞ্জ. এর
প্রদািকৃে ক্তরতপাট ে

[২] ই-গভাণ েত ন্ট
িাস্তিায়ি

(Source of Data)

সসকশন ৩: সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রাম্পধকার, কার্ জক্রম, কমজসিােন সূচক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ

সকৌশলগত উদেশ্য
(Strategic
Objective)

১

সকৌশলগ
ত
উদেদশ্যর
মান
(Weight
of
strategi
c
objectiv
e)

২

কার্ জক্রম (Activities)

৩

কমজসিােন সূচক
(Performance
Indicators)

৪

গণিা
পিক্তে
(Calcul
ation
metho
d)

৫

কমজসিােন
সূচদকর মান
/
একক
(Unit)

৬

(Weight
of
performa
nce
Indicator
s)

প্রকৃত অজজন

2018-19 2019-20

লক্ষযমাত্রা / ম্পনণ জায়ক ২০20-২1
(Target / Criteria Value for FY 2020-21)
চলম্পত মাদনর
উত্তম চলম্পত মান
ম্পনদে

অসাধারণ

অম্পত উত্তম

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

প্রদক্ষপণ

প্রদক্ষপণ

(Projection) (Projection)

2021-২2

20২2-২3

৭

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

16

ক্র পু
সংখ্যা
ক্তঞ্জভূে

২০

-

-

৪০

৩০

২০

১৫

১০

৬০

৮০

[১.২.১] প্রক্তিক্ষণাথী

ক্র পু সংখ্যা
ক্তঞ্জভূে

১০

-

-

২০

১৫

১০

০৫

০

৪০

৫০

[১.৩.১] প্রক্তিক্ষণাথী

ক্র পু সংখ্যা
ক্তঞ্জভূে

১০

-

-

২০

১৫

১০

৫

০

৩০

৪০

[২.১.১] প্রদািকৃে
পরা িে নসিা
[২.২.২] অংিগ্রেিকারী
প্রক্তিক্ষণাথী

ক্র পু সংখ্যা
ক্তঞ্জভূে
ক্র পু সংখ্যা
ক্তঞ্জভূে

২৫

-

-

১৫০

১২০

১০০

৮০

৭০

২০০

২৫০

৫

-

-

২০

১৫

১০

৫

০

২৫

৩০

[৩.১.১] আতয়াক্তজে
ইতভন্ট

ক্র পু সংখ্যা
ক্তঞ্জভূে

৫

-

-

২

১

১

১

১

৭

১০

বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউম্পিল আঞ্চম্পলক কার্ জালয়, রাংপুর এর সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ

[১.১] আইক্তসটি প্রক্তিক্ষণ
[১] েথ্য প্রযুক্তি
[১.২] প্রক্তেিন্ধী ব্যক্তিতদর
ক্তভক্তিক ক্তিতল্পর
প্রসাতরর জন্য দক্ষ ৪০ েথ্য প্রযুক্তি ক্তিষয়ক
প্রক্তিক্ষণ
ািি সম্পদ
[১.৩] িারীতদর ক্তিক্তজটাি
উন্নয়ি
সক্ষ ো উন্নয়তি ক্তিতিষ
প্রক্তিক্ষণ
[২.১] কারীগক্তর/ নিটওয়াকে
নসিা প্রদাি
[২] ই-গভাণ েত ন্ট
৩০
িাস্তিায়ি
[২.২] ই-গভাণ েত ন্ট
িাস্তিায়তি প্রক্তিক্ষণ
[৩] সরকার কতৃেক
[৩.১] নসক্ত িার/
গৃেীে আইক্তসটি
৫ ক েিািার/ অিক্তেেকরণ
কার্ েক্র
কযাতম্পইি আতয়াজি
অিক্তেেকরণ

[১.১.১] প্রক্তিক্ষণাথী
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মাঠ পর্ জাদয়র আবম্পশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ ২০২০-২১
কিা -১

কিা -২

কিা -৩

কিা -৪

কিা -৫

কিা -৬
িক্ষয াত্রার াি ২০২০-২১

নকৌিিগে উতেশ্য

নকৌিিগে
উতেতশ্যর াি

(Strategic Objectives) (Weight of

Strategic
Objectives)

কার্ েক্র
(Activities)

[১.১] িাক্তষ েক ক েসম্পাদি চুক্তি

(এক্তপএ) িাস্তিায়ি।
[১.২] শুিাচ্ার/উি চ্চ্ োর ক্তিষতয়
অংিীজিতদর সতে েক্তিক্তি য়
ে াতে
[১] দাপ্তক্তরক ক ক
স্বিো বৃক্তি ও জিািক্তদক্তে
ক্তিক্তিেকরণ

১১

ক সে ম্পাদি সুচ্ক
(Performance Indicator)

একক
(Unit)

ক সে ম্পাদি
সূচ্তকর াি

অসাধারণ

অক্তে উি

(Very
(Weight of (Excellent)
Good)
Performance
Indicator)

উি

চ্িক্তে াি

(Good)

(Fair)

চ্িক্তে াতির
ক্তিতম্ন
(Poor)

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

[১.১.১] এক্তপএ’র সকি তত্র াক্তসক
প্রক্তেতিদি ওতয়িসাইতট প্রকাক্তিে

সংখ্যা

২

৪

-

-

-

-

[১.১.২] এক্তপএ টিত র াক্তসক সভা অনুক্তষ্ঠে

সংখ্যা

১

১২

১১

-

-

-

[১.২.১] েক্তিক্তি য় সভা অনুক্তষ্ঠে

সংখ্যা

২

৪

৩

২

-

-

সংখ্যা

২

৪

৩

২

-

-

সংখ্যা

২

৪

৩

২

-

-

সংখ্যা

২

৪

৩

২

-

-

[১.৩] অক্তভতর্াগ প্রক্তেকার ব্যিস্থা ক্তিষতয়
[১.৩.১]অিক্তেেকরণ সভা আতয়াক্তজে
নসিাগ্রেীো /অংিীজিতদর অিক্তেেকরণ
[১.৪] নসিা প্রদাি প্রক্তেশ্রুক্তে ক্তিষতয়
[১.৪.১]অিক্তেেকরণ সভা আতয়াক্তজে
নসিাগ্রেীোতদর অিক্তেেকরণ
[১.৫] েথ্য িাোয়ি োিিাগাদ সংক্রান্ত
তত্র াক্তসক প্রক্তেতিদি উর্ধ্েেি কতৃেপতক্ষর [১.৫.১] তত্র াক্তসক প্রক্তেতিদি নপ্রক্তরে
ক্তিকট নপ্ররণ
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মাঠ পর্ জাদয়র আবম্পশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ ২০২০-২১
কিা -১

কিা -২

নকৌিিগে উতেশ্য

নকৌিিগে
উতেতশ্যর াি

(Strategic Objectives) (Weight of

Strategic
Objectives)

কিা -৩

কার্ েক্র
(Activities)

[২.১] ই-িক্তথ িাস্তিায়ি
[২.২] উদ্ভািিী /ষুদ্র উ উন্নয়ি উতযাগ
িাস্তিায়ি
[২] ক সে ম্পাদতি
গক্তেিীিো আিয়ি ও
নসিার াি বৃক্তি

৮

[২.৩] ক চ্ে ারীতদর প্রক্তিক্ষণ প্রদাি

[২.৪] এক্তপএ িাস্তিায়তি প্রতিাদিা প্রদাি
[৩.১] িাক্তষ েক ক্রয় পক্তরকল্পিা িাস্তিায়ি
[৩] আক্তথ েক ও সম্পদ
ব্যিস্থাপিার উন্নয়ি

৬

[৩.২] িাক্তষ েক উন্নয়ি ক েসূক্তচ্
)এক্তিক্তপ(/িাতজট িাস্তিায়ি
[৩.৩] অক্তিট আপক্তি ক্তিষ্পক্তি কার্ েক্রত র
উন্নয়ি
[৩.৪] োিিাগাদকৃে স্থাির ও অস্থাির
সম্পক্তির োক্তিকা উধ েেি অক্তফতস নপ্ররণ

কিা -৪

ক সে ম্পাদি সুচ্ক
(Performance Indicator)

কিা -৫

একক
(Unit)

ক সে ম্পাদি
সূচ্তকর াি

কিা -৬
িক্ষয াত্রার াি ২০২০-২১
অসাধারণ

অক্তে উি

(Weight of (Excellent) (Very
Good)
Performance
Indicator)

উি

চ্িক্তে াি

(Good)

(Fair)

চ্িক্তে াতির
ক্তিতম্ন
(Poor)

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

৮০

৭০

৬০

৫০

-

%

২

সংখ্যা

২

জি ন্টা

২

৪০

৩০

২০

১০

-

জি ন্টা

১

৫

৪

-

-

-

সংখ্যা

১

১

-

-

-

-

[৩.১.১] ক্রয় পক্তরকল্পিা অনুর্ায়ী ক্রয়
সম্পাক্তদে

%

১

১০০

৯০

৮০

-

-

[৩.২.১] িাক্তষ েক উন্নয়ি ক েসূক্তচ্ )এক্তিক্তপ(
/িাতজট িাস্তিাক্তয়ে

%

২

১০০

৯০

৮০

-

-

[৩.৩.১] অক্তিট আপক্তি ক্তিষ্পক্তিকৃে

%

২

৫০

৪০

৩০

২৫

-

[৩.৪.১] োিিাগাদকৃে স্থাির ও অস্থাির
সম্পক্তির োক্তিকা উধ েেি অক্তফতস নপ্রক্তরে

োক্তরি

১

-

-

[২.১.১] ই-িক্তথতে নিাট ক্তিষ্পক্তিকৃে
[২.২.১] নূিে একটি উদ্ভািিী /ষুদ্র উ উন্নয়ি
উতযাগ চ্ালুকৃে
[২.৩.১] প্রতেযক ক চ্ে াক্তরর জন্য প্রক্তিক্ষণ
আতয়াক্তজে
[২.৩.২] ১০ নগ্রি ও েদুর্ধ্ে প্রতেযক
ক চ্ে ারীতক এক্তপএ ক্তিষতয় প্রদি প্রক্তিক্ষণ
[২.৪.১] নুযিে একটি আওোধীি দপ্তর/
একজি ক চ্ে ারীতক এক্তপএ িাস্তিায়তির জন্য
প্রতিাদিা প্রদািকৃে

১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১

১৫-১২-২০ ১৪-০১-২১ ১৫-২-২১

-
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আক্ত , নসন্টার ইিচ্াজে, িাংিাতদি কক্তম্পউটার কাউক্তন্সি আঞ্চক্তিক কার্ োিয়, রংপুর, গণপ্রজােন্ত্রী
িাংিাতদি সরকাতরর অক্তেক্তরি সক্তচ্ি ও ক্তিি োেী পক্তরচ্ািক, িাংিাতদি কক্তম্পউটার কাউক্তন্সতির
ক্তিকট অেীকার করক্তছ নর্, এই চুক্তিতে িক্তণ েে ফিাফি অজেতি সতচ্ে থাকি।
আক্ত , ক্তিি োেী পক্তরচ্ািক, িাংিাতদি কক্তম্পউটার কাউক্তন্সি, েথ্য ও নর্াগাতর্াগ প্রযুক্তি ক্তিভাগ, নসন্টার
ইিচ্াজে, িাংিাতদি কক্তম্পউটার কাউক্তন্সি আঞ্চক্তিক কার্ োিয়, রংপুর এর ক্তিকট অেীকার করক্তছ
নর্, এই চুক্তিতে িক্তণ েে ফিাফি অজেতি ক্তিক্তসক্তস আঞ্চক্তিক কার্ োিয়, রংপুর-নক প্রতয়াজিীয়
সেতর্াক্তগো প্রদাি করি।
স্বাক্ষম্পরত:

নসন্টার ইিচ্াজে
িাংিাতদি কক্তম্পউটার কাউক্তন্সি
আঞ্চক্তিক কার্ োিয়, রংপুর।

----------------------------------------------োক্তরি

ক্তিি োেী পক্তরচ্ািক
িাংিাতদি কক্তম্পউটার কাউক্তন্সি

----------------------------------------------োক্তরি

েথ্য ও নর্াগাতর্াগ প্রযুক্তি ক্তিভাগ।

পৃষ্ঠা-11

সাংদর্াজনী-১
শব্দ সাংদক্ষপ (Acronyms)

ক্রম্পমক নাং

শব্দসাংদক্ষপ

ম্পববরণ

১

ম্পবম্পসম্পস (BCC)

বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউম্পিল

ম্পবদকআইআইম্পসটি
(BKIICT)

বাাংলাদেশ কম্পরয়া ইিটিটিউট অব ইনফরদমশন এন্ড
কম্পমউম্পনদকশন সটকদনালম্পজ

৩

আইম্পসটিম্পি (ICTD)

ইনফরদমশন এন্ড কম্পমউম্পনদকশন সটকদনালম্পজ ম্পিম্পিশন

৪

আইটিইই (ITEE)

ইনফরদমশন সটকদনালম্পজ ইম্পঞ্জম্পনয়াম্পরাং এোম্পমদনশন

৫

এলআইম্পসটি (LICT)

সলিাদরম্পজাং আইম্পসটি ফর সগ্রাথ, এমপ্লয়দমন্ট এন্ড গিাদন জি

৬

UN-APCICT

United Nations Asia Pacific Centre for ICT

৭

ম্পসএসআম্পি CSID

Centre for Services and Information on
Disability

৮

EPWDICT

Empowerment of Persons with Disabilities
including NDD through ICT

২
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সাংদর্াজনী-২:
ক সে ম্পাদি সূচ্কসমূে, িাস্তিায়িকারী ক্তিভাগ/সংস্থা/দপ্তর এিং পক্তর াপ পিক্তে এর ক্তিিরণ
ক্রক্ত ক
িম্বর

১

কার্ েক্র

ক সে ম্পাদি
সূচ্ক

কার্ েক্রত র ক্তিিরণ

িাস্তিায়িকারী অনুক্তিভাগ,
অক্তধিািা, িািা

প্রদি প্র াণক

প্র াণতকর উপাি সূত্র

১

২

৩

৪

৫

৬

আইম্পসটি প্রম্পশক্ষণ

২

প্রম্পতবন্ধী ব্যম্পিদের তথ্য
প্রযুম্পি ম্পবষয়ক প্রম্পশক্ষণ

৩

নারীদের ম্পিম্পজটাল
সক্ষমতা উন্নয়দন ম্পবদশষ
প্রম্পশক্ষণ
কারীগম্পর/ সনটওয়াকজ
সসবা প্রোন

৪

৫

৬

ক্তিধ োক্তরে নকাতস ের ক্তিজ্ঞক্তপ্ত প্রকাি অথিা
প্রক্তিক্ষণ গ্রেতি ইচ্ছুক প্রক্তিক্ষণাথীতদর
চ্াক্তেদা ক্তভক্তিক নকাস ে চ্ালূকরণ; প্রক্তে ব্যাতচ্
প্রম্পশক্ষণাথীর সাংখ্যা
ক্তিধ োক্তরে সংখ্যাক প্রক্তিক্ষণাথী ক্তিতয়
প্রক্তিক্ষণ কার্ েক্র শুরু করা;

অত্র কার্ োিয়

উপক্তস্থক্তের স্বাক্ষর

অত্র কার্ োিয় এর প্রক্তিক্ষণ ক্তরতপাট ে ও ক্তিক্তসক্তসর ’
িাক্তষ েক প্রক্তেতিদি

শুধু াত্র প্রক্তেিন্ধী ব্যক্তিতদর জন্য ক্তিধ োক্তরে
নকাতস ের ক্তিজ্ঞক্তপ্ত প্রকাি কতর ভক্তে ে ক্তিক্তিে
প্রম্পশক্ষণাথীর সাংখ্যা
কতর প্রক্তিক্ষণ কার্ েক্র শুরু করা;

অত্র কার্ োিয়

উপক্তস্থক্তের স্বাক্ষর

অত্র কার্ োিয় এর প্রক্তিক্ষণ ক্তরতপাট ে ও প্রকতল্পর
প্রক্তেতিদি

প্রম্পশক্ষণাথীর সাংখ্যা

িারীর ক্ষ োয়তি েথ্যপ্রযুক্তি ব্যিোর
বৃক্তির িতক্ষয ক্তিতিষ প্রক্তিক্ষি

অত্র কার্ োিয়

উপক্তস্থক্তের স্বাক্ষর

অত্র কার্ োিয় এর প্রক্তিক্ষণ ক্তরতপাট ে

সসবার সাংখ্যা

ক্তিক্তভন্ন সংস্থার চ্াক্তেদার ক্তিপরীতে নসিা
প্রদাি

অত্র কার্ োিয়

ই-ন ইি/পত্র/অন্যান্য
িকুত ন্ট

অত্র কার্ োিয় এর প্রদািকৃে নসিা প্রক্তেতিদি

ই-গিাণ জদমন্ট
বাস্তবায়দন প্রম্পশক্ষণ

প্রম্পশক্ষণাথীর সাংখ্যা

প্রধাি কার্ োিয়/অন্যান্য দপ্তর েতে িাতজট
প্রাক্তপ্ত সাতপতক্ষ প্রক্তিক্ষণ আতয়াজি

অত্র কার্ োিয়

উপক্তস্থক্তের স্বাক্ষর

অত্র কার্ োিয় এর প্রক্তিক্ষণ ক্তরতপাট ে ও ক্তিক্তসক্তসর ’
িাক্তষ েক প্রক্তেতিদি

সসম্পমনার/কমজশালার/
অবম্পহতকরণ
কযাদিইন আদয়াজন

ইদিদন্টর সাংখ্যা

প্রধাি কার্ োিয়/অন্যান্য প্রকল্প েতে িাতজট
প্রাক্তপ্ত সাতপতক্ষ ইতভন্ট আতয়াজি

অত্র কার্ োিয়

উপক্তস্থক্তের স্বাক্ষর

আঞ্চক্তিক কার্ োিয়/সংক্তিে প্রকল্প দপ্ততরর
প্রক্তেতিদি
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সংতর্াজিী ৩:
ক সে ম্পাদি িক্ষয াত্রা অজেতির নক্ষতত্র াঠ পর্ োতয়র অন্যান্য কার্ োিতয়র ক্তিকট সুক্তিক্তদ েে চ্াক্তেদা
প্রক্তেষ্ঠাতির িা
ক্তিক্তসক্তস প্রধাি কার্ োিয়

ক্তিক্তসক্তস ও অন্যান্য
সরকারী দপ্তর
BCC ,NDD
প্রতজি, Women
নচ্ম্বার, BWIT,
BIID

সংক্তিে কার্ েক্র

ক সে ম্পাদ
ি সূচ্ক

আইক্তসটি প্রক্তিক্ষণ-;

২০

প্রক্তেিন্ধী ব্যক্তিতদর েথ্য প্রযুক্তি ক্তিষয়ক প্রক্তিক্ষণ প্রদাি;

১০

ই-গভাণ েত ন্ট িাস্তিায়তি প্রক্তিক্ষণ

িারীর ক্তিক্তজটাি -সক্ষ ো উন্নয়তি
ক্তিতিষ প্রক্তিক্ষণ

ক্তিক্তসক্তস NOC,
NTTN, আঞ্চক্তিক
পর্ োতয়র সরকাক্তর দপ্তর

কারীগক্তর/ নিটওয়াকে নসিা প্রদাি

ক্তিক্তসক্তস ও এর
আওোধীি প্রকল্প সমূে

নসক্ত িার/ক েিািার/ অিক্তেেকরণ
কযাতম্পইি আতয়াজি

উি প্রক্তেষ্ঠাতির ক্তিকট চ্াক্তেদা/প্রেযািা

চ্াক্তেদা/প্রেযািা নর্াক্তিকো

প্রেযািা পূরণ িা েতি সম্ভাব্য
প্রভাি

সঠিক স তয় চ্াক্তেদাকৃে িাতজট নপ্ররণ;
যুতগাপতর্াগী প্রক্তিক্ষণ কাক্তরকুিা প্রণয়ি
ও স তয় স তয় আপতিট নপ্ররণ।

সঠিক স তয় িাতজট পাওয়া িা
নগতি প্রক্তিক্ষণ প্রদাি ব্যেে েতি।

িক্ষয াত্রা অজেি ব্যেে েতি।

৫

সঠিক স তয় চ্াক্তেদাকৃে িাতজট নপ্ররণ;
চ্াক্তেদাকৃে ক কে েো/ক চ্ে ারীতদর
তিািয়ি।

ে েো/ক চ্ে ারী
সঠিক স তয় ক ক
পাওয়া িা নগতি প্রক্তিক্ষণ প্রদাি
ব্যেে েতি।

িক্ষয াত্রা অজেি ব্যেে েতি।

১০

-চ্াক্তেদাকৃে িাতজট সঠিক স তয় নপ্ররণ
-প্রতয়াজিীয় সংখ্যক িারী উতযািা

সঠিক স তয়
িাতজট/প্রক্তিক্ষণাথী/উতোিা
পাওয়া িা নগতি প্রক্তিক্ষণ প্রদাি
ব্যেে েতি।

িক্ষয াত্রা অজেি ব্যেে েতি।

২৫

-সঠিক স তয় কারীগক্তর
সোয়ো,জিিি সরিরাে
-স স্যা স াধাতির জন্য চ্াক্তেদা
নপ্ররণ

নসিাপ্রদাি ক্তিক্তিে েতি।

ক্তিক্তজটাইতজিি ব্যেে েতি।

৫

সঠিক স তয় চ্াক্তেদাকৃে িাতজট নপ্ররণ;
চ্াক্তেদাকৃে ক কে েো/ক চ্ে ারী তিািয়ি

সঠিক স তয় িাতজট ও
ে েো/ক চ্ে ারী পাওয়া িা নগতি
ক ক
ইতভন্ট আতয়াজি ব্যেে েতি।

িক্ষয াত্রা অজেি ব্যেে েতি।
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