
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ১৫, ২০২১

বাংলােদশ কিউটার কাউিল

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ১৫, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
ই-গভেন 
বাবায়ন

২৫

[১.১] ERP Software Development(
Account, Budget &Audit)

[১.১.১] উয়নত সওয়ার সংা ৩ ৩ ২ ২ ১ ১ ১

[১.২] ডটা সার হেত Cloud Drive Service
দান।

[১.২.১] তরীত একাউ সংা ৩ ৫০০০০ ৪৫০০০ ৪২০০০ ৩৯০০০ ৩৫০০০ ৫৪৭৭৭

[১.৩] ডটা সার হেত Cloud Service দান। [১.৩.১] িবধাা িতান সংা ২ ১৫ ১৩ ১১ ৯ ৮ ৩

[১.৪] ডটা সার হেত াউড এনভায়রনেমে সবা দান।
[১.৪.১] Virtual Private
Server

সংা ২ ৬০ ৫৮ ৫৬ ৫৪ ৫০ ৩১

[১.৫] BGD-e-Gov CIRT এর মােম সরকাির দর
সেহ Cyber Security িনিতকরেণ Incident
Response এ সহায়তা দান

[১.৫.১] দ সহায়তা(
Incident Response)

সংা ২ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ৯০২

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

[১.৬.১] email এর মােম
সেচতন লক বাতা

সংা ১ ৩০০ ২৬০ ২২০ ২০০ ১৭০ ৩০০

[১.৭] সওয়ার কায়ািল টিং ােব সওয়ার এর
ণগত মান পরীা

[১.৭.১] পরীাত সফটওয়ার; সংা ২ ৩৬ ৩০ ২৫ ২০ ১৭ ২৮

[১.৮] সওয়ার কায়ািল টিং ােব হাড ওয়ার এর
ণগত মান পরীা

[১.৮.১] পরীাত হাড ওয়ার সংা ২ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ১০ ৫০

[১.৯] Development & Implementation
of e-Library System for BCC

[১.৯.১] উয়নত e-Library
System

তািরখ ২ ২৮-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ৩০-০৩-২০২১ ১১-০৪-২০২১ ১৬-০৫-২০২১

[১.১০] BNDA এর মােম Development &
Implementation of Spare parts
Management System for National
Data center

[১.১০.১] উয়নত Spare
parts Management
System

তািরখ ২ ৩১-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ০৪-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ০৪-০৪-২০২১

[১.১১] Formulation of Robotics
Strategy, Mission 5 Billion

[১.১১.১] ণীত কম েকৗশল সহ তািরখ ২ ৩১-১২-২০২০ ১৭-০১-২০২১ ৩১-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ২১-০৩-২০২১

[১.১২] িবিসিসর কম কতা ও কম চারীেদর ত সংা
HRIS Software উয়ন

[১.১২.১] উয়নত
Software

তািরখ ২ ০৬-০৯-২০২০ ৩০-০৯-২০২০ ০৮-১০-২০২০ ২৯-১০-২০২০ ০৩-১১-২০২০



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ১৫, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

ত ি
িভিক িশের
সাের দ
মানব সদ
উয়ন

২৩

[২.১] িতবী িেদর িশণ; [২.১.১] িশিত িতবী ি সংা ২ ১৬০ ১৩০ ১১০ ১০০ ৯০ ১৭৫

[২.২] িতবী ির কম সংােন চারী মলা আেয়াজন [২.২.১] অিত চারী মলা তািরখ ৩ ২৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ৩০-০৩-২০২১ ১০-০৪-২০২১ ২৫-০৪-২০২১

[২.৩] আইিস িবষয়ক িশণ [২.৩.১] িশণাথ সংা ৪ ৩০০০ ২৬০০ ২২০০ ২০০০ ১৮০০

[২.৪] Coursera ও অা াটফেম র মােম অনলাইন
সাা িফেকট কাস 

[২.৪.১] িশণাথ সংা ৪ ৬০০০ ৫৭০০ ৫৫০০ ৫২০০ ৫০০০

[২.৫] ত ি িবষয়ক সিমনার/কম শালার আেয়াজন; [২.৫.১] অিত সিমনার/কম শালা সংা ৩ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৭

[২.৬] ণয়নত সরকাির ERP Software
বহারকারীেদর দতা উয়ন িশণ

[২.৬.১] িশণাথ সংা ২ ৪২৭ ৩৯৫ ৩৮৫ ৩৭৫ ৩৬৫ ৩৭৮

[২.৭] জাপান মােকেট কম সংােনর উপেযাগী কের আইিস
িবষয়ক িশণ

[২.৭.১] িশণাথ সংা ২ ৫৮০ ৫৭০ ৫৬০ ৫৫০ ৫৪০

[২.৮] Skill Standard িনধ ারেণর জ ITEE
পরীা হণ

[২.৮.১] ITEE পরীায়
অংশহণকারী

সংা ৩ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৮০ ১০৮৩

৩
িডিজটাল
অবকাঠােমা
াপন/উয়ন

১৯

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

[৩.১.১] সচল সংেযােগর হার % ৪ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫

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

[৩.২.১] সচল BCC WIFI
Zone

% ৩ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫

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

[৩.৩.১] অিত মাি কনফাের সংা ৫ ২৫৫ ২৫০ ২৪৫ ২৪০ ২৩৫ ৭৪

[৩.৪] ইউিনয়ন িডিজটাল সাের ইারেনট কােনিিভ
দান

[৩.৪.১] সংেযাগত ইউিনয়ন
িডিজটাল সাের

সংা ৩ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ১০০০ ৮০০

[৩.৫] ২৬০০ ইউিনয়েন ািপত নটওয়াক িপিপিপ এর
মােম পিরচালনা ও রণােবণ

[৩.৫.১] িপিপিপ মেডল বাবািয়ত তািরখ ৪ ৩১-০৫-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

৪
গেবষণা ও
উয়ন

৮

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

[৪.১.১] অদান া াট আপ সং◌ংা ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৪.২] াট আপ এেপা আেয়াজন [৪.২.১] আেয়ািজত এেপা তািরথ ১ ৩০-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[৪.৩] িজব বষ  উপলে “বব ইেনােভশন া” এর
আওতায় সরা উাবনী উোােক অদান দান এবং ২০২১
সােল া ফাইনাল অান আেয়াজন।

[৪.৩.১] অদান া সরা
াট আপ

সং◌ংা ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০৩

[৪.৩.২] আেয়ািজত া ফাইনাল তািরথ ২ ৩১-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ৩০-০৪-২০২১ ১০-০৫-২০২১ ২৫-০৫-২০২১



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ১৫, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ২ ৪

[এম.১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৩

[এম.১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা মািসক
িতেবদন উতন কপের
িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ১৫, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট
িনিত

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৮২.২৫

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক সহিজত
সবা অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর
জ িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

এিপএ-এর
ফলাবতেকর
িনেদ শনা
অযায়ী
জনশাসেনর
ফরেমট
মতােবক
জনঘা িহেসব
কের ত
ননভােব
আপেলাড করা
হেয়েছ।

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও ত
েতক কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক
আওতাধীন দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ বাবায়েনর
জ েনাদনা দানত

সংা ১ ১ ১



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ১৫, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা
অযায়ী য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১৩.১৬

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৯৫.৩২

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
উপাপেনর জ মণালেয়
াব িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৫৮.৪৬

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর
সির তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


