
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৯, ২০২২

বাংলােদশ কিউটার কাউিল

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৯, ২০২২

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

২০

[১.১] Govt Cloud Drive Service
দান।

[১.১.১] তরীত একাউ সংা ২ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ৪৫৭৫২

[১.২] Cloud Service দান। [১.২.১] িবধাা িতান সংা ২ ২৪ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ৫

[১.৩] াউড এনভায়রনেমে সবা দান।

[১.৩.১] Virtual Private
Server

সংা ২ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১০০ ১৩

[১.৩.২] াউড াটফেম  Artificial
Intelligence (AI), Deep
Learning, Machine
Learning ইতািদ সবা বতেনর
লে GPU Server চাকরণ

তািরখ ২ ২১-১০-২০২১ ২৫-১১-২০২১ ১০-১২-২০২১ ২০-১২-২০২১ ৩০-১২-২০২১ ১৯-১০-২০২১

[১.৩.৩] াউড সািভ েসর জ
Disaster Recovery
(CSDR) চাকরণ

তািরখ ২ ০৭-১১-২০২১ ৩০-১১-২০২১ ১০-১২-২০২১ ২০-১২-২০২১ ৩০-১২-২০২১ ২৭-০৭-২০২১

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

[১.৪.১] দ সহায়তা( Incident
Response)

সংা ১ ৭৫০ ৬০০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ১৬৭

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

[১.৫.১] email এর মােম িরত
সেচতন লক বাতা

সংা ১ ২৫০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৫০ ২৭

[১.৫.২] Website এর মােম
কািশত সেচতন লক বাতা

সংা ১ ৫০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ৫

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

[১.৬.১] পরীাত সফটওয়ার; সংা ১ ৩৫ ২৫ ২০ ১৮ ১৫ ১২

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

[১.৭.১] পরীাত হাড ওয়ার সংা ১ ২৫ ২০ ১৫ ১২ ১০ ২৬

[১.৮] ডটা সার হেত ই-সাইন সবা দান; [১.৮.১] e-Sign সবা চাকরণ তািরখ ২ ২০-০৪-২০২২ ১০-০৫-২০২২ ২০-০৫-২০২২ ০৯-০৬-২০২২ ২০-০৬-২০২২

[১.৮] ডটা সার হেত ই-সাইন সবা দান;
[১.৮.২] e-Sign সবা বহার কের
Online Document Signer
চাকরণ

তািরখ ১ ১০-০৪-২০২২ ০১-০৫-২০২২ ১০-০৫-২০২২ ০১-০৬-২০২২ ২০-০৬-২০২২

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

[১.৯.১] অিত Multi
Conference

সংা ২ ৩৫০ ৩০০ ২৮০ ২৭০ ২৫০ ১২০



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৯, ২০২২

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
িডিজটাল
অবকাঠােমা
াপন/উয়ন

১৯

[২.১] িবিসিসর মােম ািপত নটওয়াক
রণােবণ;

[২.১.১] সচল সংেযােগর হার % ১ ৫৫ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৪৯

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

[২.২.১] সচল BCC WIFI Zone % ১ ৫৫ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৫০

[২.৩] ইউিনয়ন িডিজটাল সাের ইারেনট
কােনিিভ দান

[২.৩.১] সংেযাগত ইউিনয়ন িডিজটাল
সার

সংা ২ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৬০

[২.৪] সাইবার িনরাপার সমতা ির জ MIST
ত- Cyber Range Lab াপন।

[২.৪.১] ািপত Cyber Range
Lab

তািরখ ২ ২০-০৪-২০২২ ১২-০৫-২০২২ ৩১-০৫-২০২২ ০৯-০৬-২০২২ ২০-০৬-২০২২

[২.৫] আইিস'ত সমতা উয়েনর জ BIAM
Foundation এ অতািনক IT LABাপন;

[২.৫.১] ািপত IT LAB তািরখ ২ ২০-০৪-২০২২ ১২-০৫-২০২২ ৩১-০৫-২০২২ ০৯-০৬-২০২২ ২০-০৬-২০২২

[২.৬] ইউিনয়ন পপ হেত ািক পয ােয় াহক সংেযাগ
দান;

[২.৬.১] সং সবাহীতা সংা ২ ১৫০০ ১৩৫০ ১২০০ ১০৫০ ৯০০

[২.৭] পপ হেত PAT স করা
[২.৭.১] সািদত উপেজলা PAT সংা ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১৯

[২.৭.২] সািদত ইউিনয়ন PAT সংা ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১২৪

[২.৮] হসিপটাল হথ ােনজেম অেটােমশন
(িসেলট এম এ িজ ওসমানী মিডেকল হাসপাতাল)

[২.৮.১] ডেভলপত মিডউল সংা ২ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪

[২.৮] হসিপটাল হথ ােনজেম অেটােমশন
(িসেলট এম এ িজ ওসমানী মিডেকল হাসপাতাল)

[২.৮.২] য়ত হাড ওয়ার তািরখ ১ ২৮-০৪-২০২২ ১৫-০৫-২০২২ ৩১-০৫-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[২.৯] গ ম এলাকায় ডা ইারেনট কােনিিভ
সংেযাগ দান;

[২.৯.১] পপ িরেনােভশন সংা ২ ১৮০ ১৬০ ১৫০ ১২০ ১০০ ৬২

[২.৯.২] অপকাল ফাইবার কাবল
াপন

িক. িম. ২ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫০০



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৯, ২০২২

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%

৩

ত ি
িভিক িশের
সাের দ
মানব সদ
উয়ন

১৬

[৩.১] িতবী িেদর িশণ; [৩.১.১] িশিত িতবী ি সংা ২ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫৮০ এনিডিড

[৩.২] আইিস িবষয়ক িশণ [৩.২.১] িশণাথ সংা ১ ২৫০০ ২০০০ ১৮০০ ১৫০০ ১২০০ ২৪৯
িবেক:৬৫+ইআরিপ:
১৪৪+আইিডয়া: ৪০

[৩.৩] নারী উোা উয়েন িশণ [৩.৩.১] িশণাথ সংা ১ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫৫৬

[৩.৪] নন যাগদানত কম কতা-কম চারীর জ
ফাউেশন িশেণর আেয়াজন;

[৩.৪.১] আেয়ািজত িশণ তািরখ ২ ১০-০৪-২০২২ ০২-০৫-২০২২ ২৬-০৫-২০২২ ০৫-০৬-২০২২ ২৬-০৬-২০২২

[৩.৫] Emporia অগত e-learning
platform-এর মােম অনলাইন কাস 

[৩.৫.১] িশাণাথ সংা ২ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ২৩৬

[৩.৬] ৪থ  িশ িবব সংি ি ও সমতা উয়ন
িশণ;

[৩.৬.১] অংশহণকারী সংা ২ ৬৫০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০

[৩.৭] ত ি িবষয়ক সিমনার/কম শালার
আেয়াজন;

[৩.৭.১] অিত সিমনার/কম শালা সংা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ২০ ৪২
আইিডয়া: ১+ডািউ:
২৪+ইনেফা: ১৪+ই-
আরিপ:২+গেবষণা:১

[৩.৮] িতবী ির কম সংােন চারী মলা
আেয়াজন

[৩.৮.১] অিত চারী মলা তািরখ ১ ২৮-০২-২০২২ ২৪-০৩-২০২২ ১৪-০৪-২০২২ ২৮-০৪-২০২২ ১০-০৫-২০২২

[৩.৯] জাতীয় পয ােয় আইিস ইেভ আেয়াজন; [৩.৯.১] আেয়ািজত ইেভ সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ১ ৪
এিজিপিস+ব
িতবী+ডাউ
আইিস+কেচইন

[৩.১০] হাকাথন/আইিডয়াথন আেয়াজন [৩.১০.১] আেয়ািজত হাকাথন সংা ২ ১

৪
গেবষণা ও
উয়ন

১৫

[৪.১] বাংলা বানান ও াকরণ পরীাকরণ সফটওয়ার
উয়নকরণ

[৪.১.১] উয়নত software তািরখ ২ ২৮-০২-২০২২ ১৭-০৩-২০২২ ৩১-০৩-২০২২ ০৭-০৪-২০২২ ১০-০৪-২০২২

[৪.২] বাংলা OCR সফটওয়ােরর উয়নকরণ [৪.২.১] উয়নত software তািরখ ২ ২০-০৪-২০২২ ১৫-০৫-২০২২ ৩১-০৫-২০২২ ০৫-০৬-২০২২ ২০-০৬-২০২২

[৪.৩] বাংলা sentiment Analysis
সফটওয়ার উয়নকরণ

[৪.৩.১] উয়নত software তািরখ ১ ১৯-০৫-২০২২ ৩১-০৫-২০২২ ০৯-০৬-২০২২ ২০-০৬-২০২২ ২৮-০৬-২০২২

[৪.৪] িডিজটাল িশণ ক াপন (Digital
Literacy Center);

[৪.৪.১] ািপত িশণ ক তািরখ ২ ৩০-০৩-২০২২ ১০-০৪-২০২২ ২১-০৪-২০২২ ১০-০৫-২০২২ ২৬-০৫-২০২২

[৪.৫] BGD e-GOV CIRT-এর মােম
Cyber drill িতেযািগতা পিরচালনা;

[৪.৫.১] আেয়ািজত িতেযািগতা সংা ২ ১

[৪.৬] িতবী ি সমতা উয়েনর জ ক
ণয়েনর জ সতা যাচাই

[৪.৬.১] সমীা িতেবদন তিরখ ১ ৩১-০৩-২০২২ ২১-০৪-২০২২ ১০-০৫-২০২২ ৩০-০৫-২০২২ ০৯-০৬-২০২২

[৪.৭] াট আপেক অদান দান [৪.৭.১] অদান া াট আপ সংা ১ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৫০

[৪.৮] াট আপেক মিরং দান [৪.৮.১] দানত মিরং সংা ২ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৪.৯] াট আপ এেপা আেয়াজন [৪.৯.১] আেয়ািজত এেপা সংা ২ ১



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৯, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
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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

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


