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উক্রভনণকা (Preamble) 

 

যকানয দপ্তয/াংস্থামূদয প্রানতষ্ঠাননক দক্ষতা বৃনদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফনদন যজাযদায কযা, সুান 

াংতকযণ এফাং িদদয মথামথ ব্যফায নননিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয 

রদক্ষয- 

 

ননফ বাী নযচারক, ফাাংরাদদ কনিউটায কাউনির 

এফাং 

নচফ, তথ্য ও যমাগাদমাগ প্রযুনি নফবাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী  ফাাংরাদদ যকাদযয এয ভদে ২০১৯ াদরয জুন 

ভাদয ১৩ তানযদে এই ফানল বক কভ বিাদন চুনি স্বাক্ষনযত র। 

এই চুনিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ ননম্ননরনেত নফলয়মূদ ম্মত দরন: 
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ফাাংরাদদ কনিউটায কাউনিদরয কভ বিাদদনয ানফ বক নচত্র 

াম্প্রনতক অজবন, চযাদরঞ্জ এফাং বনফষ্যৎ নযকল্পনা 

 

াম্প্রনতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজবনমূ: 

 

নডনজটার ফাাংরাদদ নফননভ বাদণ ই-গবদন বি প্রনতষ্ঠায় ায়তাকযণ, াযাদদদ ইন্টাযদনট াংদমাগ স্থান, আইনটি নদল্পয 

নফকা ও ভানফ িদ উন্নয়দন ফাাংরাদদ কনিউটায কাউনির (নফনন) অগ্রণী ভূনভকা ারন কযদছ। জাতীয় যডটা যন্টাদযয 

(Tier 3) পর ম্প্রাযদণয ভােদভ ননযফনচ্ছন্নবাদফ ওদয়ফ ও এনিদকন যানটাং, যভইর যডাদভইন, যকা-যরাদকন ইতযানদ 

ানব বদয ক্ষভতা বৃনদ্ধ কযা দয়দছ। এছাড়াও ফঙ্গফন্ধু াই-যটক নটিদত টিয়ায যপায জাতীয় যডটা যন্টায ননভ বাণ িন্ন 

দয়দছ। নডনজটার ফাাংরাদদদয জন্য e-Government Master Plan প্রস্তুত কযা দয়দছ। ২০ ০০ ইউননয়দন অটিকযার 

পাইফায কযাফর স্থাদনয ভােদভ কাদননিনবটি প্রদান কযা দয়দছ। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ও যকানয উদ্ধবতন কর্তবদক্ষয াদথ 

অনুনষ্ঠত ৫৩৮টি নবনডও কনপাদযনিাং এ যনটওয়াকব কর প্রকায কানযগনয দমানগতা প্রদান কযা দয়দছ। অনরাইদন একই 

িযাটপভ ব যথদক যকানয তথ্য ও যফা যদত ফাাংরাদদ ন্যানার এন্টাযপ্রাইজ আনকবদটকচায (নফএনইএ) ীল বক িাটপযভ এফাং 

ই-গবদন বি ইন্টাযঅাদযনফনরটি যেভওয়াকব ততযী কযা দয়দছ। প্রাথনভক নফদ্যারদয়য নক্ষকদদয জন্য ই-যনন ানব ব, 

জননি যপ্তানন নফলয়ক যভাফাইর এযা, অনরাইদন োদ্যস্য াংগ্র নফলয়ক পটওয়যায ও প্রদজি যেনকাং নদেভ নফলয়ক 

গুযত্বপূণ ব পটওয়যায প্রস্তুত কযা দয়দছ। নফনন কর্তবক চালুকৃত  অনরাইন e-recruitment System এয ভােদভ নফনবন্ন 

যকানয প্রনতষ্ঠাদনয  ১৮০০+ জদনয ননদয়াগ িন্ন  দয়দছ। পট্ওয়যায ও াড বওয়যায এয  গুনগত ভান যীক্ষা ও 

াটি বনপদকদনয জন্য পট্ ওয়যায  যকায়ানরটি যটনটাং ও াটি বনপদকন যন্টায স্থান  কযা দয়দছ। ৩৬০০০ জন আইনটি 

প্রননক্ষত ভানফ িদ ততনয কযা দয়দছ। এয ভদে ১০,৬২৪ জদনয কভ বাংস্থাদনয ব্যফস্থা কযা  দয়দছ। প্রনতফন্ধী ব্যনিদদয 

ক্ষভতা উন্নয়দন ১০৫১ জনদক প্রনক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ এফাং চাকুযী যভরা আদয়াজন কদয  ৩২৩ জন প্রনতফন্ধী ব্যনিয  

চাকুযীয ব্যফস্থা কযা দয়দছ। জাাদন কভ বাংস্থাদনয রদক্ষয  ফছদয ২ ফায ITEE াটি বনপদকন যীক্ষা নযচারনা কযা যচ্ছ 

এফাং ইনতভদে জাাদন ১১৪ জদনয কভ বাংস্থান দয়দছ। যকানয তদথ্যয সুযক্ষায নননভত্ত প্রাইদবট ব্লকদচইন িাটপভ ব স্থান কযা 

দয়দছ। নফনন’যত স্থানত আন্তজবানতক ভানম্মত BGD e-GOV CIRT প্রনতষ্ঠায ভােদভ যকানয তদথ্যয সুযক্ষা প্রদাদনয 

ব্যফস্থা কযা দয়দছ। GIS যডটা যকন্দ্রীয়বাদফ াংযক্ষণ কযা ও অনরাইদন যয়ায কযায রদক্ষয GEODASH িযাটপভ ব প্রনতষ্ঠা 

কযা দয়দছ। উদেনেত কাদজয আন্তজবানতক স্বীকৃনত নাদফ ASOCIO 2018 Digital Government Award, WSIS 

(Winner) Prize, eASIA 2017 Award, Open Group President Award, Enterprise Blockchain 

Transformation Award অনজবত দয়দছ। জনদফা প্রদাদন উদেেদমাগ্য ও প্রাংনীয় অফদাদনয স্বীকৃনতস্বরু জাতীয় 

ম বাদয় কানযগনয (প্রানতষ্ঠাননক) কযাটাগনযদত নফনন যক- জনপ্রান দক ২০১৭ প্রদান কযা য়। 
 

ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জমূ: 

 

যকাযী তদথ্যয ননযাত্তা নননিত কযণ; যদব্যাী ননযফনচ্ছন্ন যকানয যনটওয়াকব এয কাদননিনবটি অব্যাত যাো; দ্রুত 

নযফতবনীর প্রযুনিয াদথ তার নভনরদয় ারনাগাদ প্রযুনিয ব্যফায নননিত কযা; জনফদরয স্বল্পতা।  

 

বনফষ্যৎ নযকল্পনা: 

 

আইটি/আইটিইএ নল্প নফকাদ দক্ষ ভানফ িদ ততযী; যদদয দূগ বভ এরাকায় ব্রডব্যান্ড কাদননিনবটি স্থান; নডনজটার 

নদরদট নটি ততযী; যকানয দপ্তয মূদ াইফায ননকউনযটি নননিত কযদণ ায়তা প্রদান। 
 

২০১৯-২০ অথ বফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজবনমূ: 

 

ফঙ্গফন্ধু াই-যটক নটি গাজীপুদয স্থানত IV Tier National Data Centre এয কাম বক্রভ চালু; জাতীয় যনটওয়াকব 

অাদযন যন্টায NOC দত ১৭৩০৩ টি যকানয অনপদ স্থানত যনটওয়াকব নদটভ ভননটনযাং ও যক্ষণাদফক্ষণ। নফনবন্ন 

ভন্ত্রণারয়/ নফবাগ/ াংস্থা দত ভাঠ প্রাদনয াদথ প্রনতননয়ত নবনডও কনপাদযনিাং এয কাদজ কানযগনয ায়তা প্রদান। 

যকানয দপ্তয মূদ Cyber Security নননিতকযদণ ায়তা প্রদান। ২০০০০ যকানয কভ বকতবাদদয নতুন ই-যভইর আইনড 

ততযী। ননউদযা যডদবরদভন্ট নডঅড বায ফ ধযদণয প্রনতফন্ধী ব্যনিয ক্ষভতায়দনয জন্য ১২০০ জন  প্রনতফন্ধী ব্যনিয 

প্রনক্ষণ; জাান ভাদকবদট কভ বাংস্থাদনয উদমাগী কদয ১০০ জদনয আইনটি নফলয়ক প্রনক্ষণ;  
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যকন ১: 

নফনন’য রূকল্প (Vision), অনবরক্ষয (Mission), যকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম বাফরী: 

১.১ রূকল্প (Vision) 
 

 তথ্য ও যমাগাদমাগ প্রযুনিয ফহুমুেী ব্যফায কদয জ্ঞাননবনত্তক ভাজ প্রনতষ্ঠা। 

১.২ অনবরক্ষয (Mission) 
 

স্বচ্ছতা, ননযাত্তায াদথ উন্নত যফা প্রদান। তথ্য ও যমাগাদমাগ প্রযুনিয জাতীয় রক্ষয অজবদন গদফলণা ও উন্নয়দনয ভােদভ 

নক্রয় ভূনভকা ারন । 

১.৩ যকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives): 
 

 ১.৩.১ নফননয যকৌরগত উদেশ্যমূ  

১. নডনজটার অফকাঠাদভা স্থান/উন্নয়ন   

২. ই -গববাদনি ফাস্তফায়ন    

৩.  তথ্য প্রযুনি নবনত্তক নদল্পয প্রাদয দক্ষ ভানফ িদ উন্নয়ন  

৪.  গদফলণা ও উন্নয়ন  

৫.  তথ্য প্রযুনি যাজীফীদদয Skill Standard  ননধ বাযণ;  

 

১.৩.২ আফনশ্যক যকৌরগত উদেশ্যমূ 

 

 ১. দাপ্তনযক কভ বকাদে স্বচ্ছতা বৃনদ্ধ ও জফাফনদন নননিতকযণ; 

 ২. কভ বিাদদন গনতীরতা আনয়ন ও যফায ভান বৃনদ্ধ; 

৩. আনথ বক ও িদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন; 

১.৪ কাম বাফরী (Functions): 
 

1। তথ্য ও যমাগাদমাগ প্রযুনি নফলয়ক কানযগনয জ্ঞান ও দক্ষতায জাতীয় আধায নদদফ দানয়ত্ব ারন এফাং 

যকানয, যফযকানয ম বাদয় যাভ ব ও কানযগনয যফা প্রদান ; 

2। ন্যানার এন্টাযপ্রাইজ আনকবদটকচায ও ইন্টায -অাদযনফনরটি যেভওয়াকব উন্নয়ন ও ফাস্তফায়ন এফাং তথ্য 

প্রযুনি াংক্রান্ত ভান ও যেনপদকন ননধ বাযণ; 

3। পটওয়যায যটনটাং এফাং াটি বনপদকান;  

4। যডটা যন্টায , াফনরক নএ , যনটওয়াকব অাদযন যন্টায , ননকউনযটি অাদযন যন্টায নযচারনা এফাং 

ই-যফা প্রদাদন াইফায ননকউনযটি নননিতকযদণ ায়তা প্রদান এফাং নডনজটার পদযননক কাম বক্রভ 

নযচারনা;  

5। তথ্য প্রযুনিয ব্যফানযক কাঠাদভা উন্নয়ন এফাং আইটি , আইটিইএ নল্প নফকাদ প্রদয়াজনীয় উদদ্যাগ গ্রণ ; 

6। তথ্য ও যমাগাদমাগ প্রযুনি নক্ষা, প্রনক্ষণ ও দক্ষতায ভান উন্নয়ন ও নননিত কযা , নব্য স্দাতকদদয নির 

গ্যা পূযদণয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা কযা এফাং তথ্য প্রযুনি য যক্ষদত্র প্রনতদমানগতায় ফাাংরাদদী নাগনযকগণদক 

উদমাগী কদয গদড় যতারা; 

7। তথ্য প্রযুনিদত আন্তজবানতক ভাদনয ভানফ -িদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃনদ্ধয জন্য জাতীয় ম বাদয় আইনটি  নক্ষা 

ও গদফলণা নফলয়ক একাদডভী স্থান ও নযচারনা; 

8। তথ্য প্রযুনিয যক্ষদত্র জাতীয় যকৌর ও নীনত ননধ বাযণ ও তা ফাস্তফায়দন যকাযদক ায়তা কযা ; 

9। তথ্য প্রযুনি য যক্ষদত্র জাতীয় রক্ষয অজবদনয স্বাদথ ব াংনিে কর যকানয ও যফযকানয এফাং যদীয় ও 

নফদদী প্রনতষ্ঠাদনয া যথ যমাগাদমাগ স্থান, দমানগতা ও প্রদয়াজদন যকাদযয পূফ বানুদভাদনক্রদভ চুনি 

িাদন;  
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যকন ২: নফনন’য  নফনবন্ন কাম বক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

কভ বিাদন সূচকমূ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত অজবন 

রক্ষযভাত্রা 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষণ 
ননধ বানযত রক্ষযভাত্রা অজবদনয 

যক্ষদত্র যমৌথবাদফ দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/নফবাগ/ াংস্থামূদয 

নাভ 

উাত্তসূত্র 

(Source 

of Data) 
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ ২০২১-২২ 

(১) (২) (৩) (৫)  (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) 

কাদননিনবটিয ভােদভ  

উৎাদনীরতা নননিতকযণ 

 

চর াংদমাগ % ৬০ ৭৫ ৭৫ ৮০ ৯০ ১। ফাাংরাদদ কনিউটায 

কাউনির 

২। াংনিে-প্রকল্প দপ্তয 

৩। তথ্য ও যমাগাদমাগ প্রযুনি 

নফবাগ 

নফননয 

ফানল বক 

প্রনতদফদন এফাং 

াংদমাগকৃত 

াংনিে দপ্তয 

মূদয 

প্রনতদফদন  

যকানয প্রনতষ্ঠাদন যনটওয়াকব  ও 

আইটি অফকাঠাদভায াইফায 

ননযাত্তা ততযী; 

Incident Response এ 

প্রদত্ত ায়তা  

াংখ্যা ১৬০      ৭৫৬ ৮৫০ ৯০০ ৯৫০  ফাাংরাদদ কনিউটায কাউনির 

(নফনন) 

নফননয 

ফানল বক 

প্রনতদফদন 

যদদয তথ্য ও যমাগাদমাগ 

প্রযুনি নবনত্তক নদল্পয প্রাদয 

ভানফ িদ উন্নয়ন; 

প্রননক্ষত জনফর াংখ্যা ২৪৫৭৫ ৩২৯০ ৩৩০০ 

 

৩৫০০ 

 

৩৬০০ 

 

নফনন নফননয 

ফানল বক 

প্রনতদফদন 

প্রনতফন্ধী ব্যনিয ক্ষভতায়ন; প্রননক্ষত  প্রনতফন্ধী ব্যনি াংখ্যা ২০০ ৯০০ ১২০০   নফনন নফননয 

ফানল বক 

প্রনতদফদন 

Skill Standard  তথ্য 

প্রযুনি যাজীফী ততযী; 

ITEE যীক্ষায় অাংগ্রণকাযী াংখ্যা ৭৯৫ ৯০০ ৯০০ ৯০০ ৯৫০  নফনন নফননয 

ফানল বক 

প্রনতদফদন 

তথ্য প্রযুনিয নফকাদ ায়ক 

নযদফ ততযীকযণ 

তথ্য প্রযুনি নফলদয় যাভ ব যফা 

প্রদান 

াংখ্যা ৯০ ৯০ ৯০ ৯৫ ১০০ নফনন নফননয 

ফানল বক 

প্রনতদফদন 
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যকন ৩: যকৌরগত উদেশ্য, অগ্রানধকায, কাম বক্রভ, কভ বিাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

 

যকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

যকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

strategic 

objective) 

কাম বক্রভ (Activities) 

কভ বিাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বিাদন 

সূচদকয ভান / 

(Weight of 

performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজবন 

রক্ষযভাত্রা / ননণ বায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target / Criteria Value for FY 2019-20) 
প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২১-২২ অাধাযণ অনত উত্তভ উত্তভ চরনত ভান 
চরনত ভাদনয 

ননদম্ন ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ফাাংরাদদ কনিউটায কাউনিদরয যকৌরগত উদেশ্যমূ 

 

১। নডনজটার 

অফকাঠাদভা 

স্থান/উন্নয়ন 

 

২৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[১.১] জাতীয় যনটওয়াকব 

অাদযন যন্টায দত  

যকানয অনপদ  স্থানত 

যনটওয়াকব ভননটনযাং  ও  

যক্ষণাদফক্ষণ; 

[১.১.১] চর াংদমাগ % ৩ ৬০ ৭৫ ৭৬ ৭৪ ৭২ ৭০ ৬৮ ৮০ ৮৫ 

[১.২] ফাাংরাদদ নচফারয় 

াযাদদদ স্থানত  WIFI 

Zone এয যক্ষণাদফক্ষণ; 

[১.২.১]  চর BCC 

WIFI Zone  

% 

 

২ ৬০ ৭৫ ৭৬ ৭৪ ৭২ ৭০ ৬৮ ৮০ ৮৫ 

[১.৩] Video 

Conference 

System এয ভােদভ 

নফনন দত যকন্দ্রীয়বাদফ 

Multi Conference 

নযচারনা; 

[১.৩.১] অনুনষ্ঠত ভানি 

কনপাদযি 

াংখ্যা 

 

৩ ১৪৪ ২৫০ ২৫০ ২৪৬ ২৪২ ২৪০ ২৩৮ ২৫৫ ২৬০ 

[১.৪] ফঙ্গফন্ধু াই-যটক 

নটিদত গাজীপুদয স্থানত  

IV Tier National Data 

Centre এয কাম বক্রভ চালু 

[১.৪.১] কাম বক্রভ 

চালুকযণ 

তানযে ৩    ৩০/১/২০২০ ২৭/২/২০২০ ৩১/৩/২০২০ ৩০/৪/২০২০ ৩১/৫/২০২০   

[১.৫] দূগ বভ এরাকায় 

(ইউননয়ন) পাইফায 

[১.৫.১] াদব বকৃত াইট াংখ্যা ৩   ৭২০ ৭১৫ ৭১০ ৭০০ ৬৯৫   
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যকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

যকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

strategic 

objective) 

কাম বক্রভ (Activities) 

কভ বিাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বিাদন 

সূচদকয ভান / 

(Weight of 

performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজবন 

রক্ষযভাত্রা / ননণ বায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target / Criteria Value for FY 2019-20) 
প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২১-২২ অাধাযণ অনত উত্তভ উত্তভ চরনত ভান 
চরনত ভাদনয 

ননদম্ন ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ফাাংরাদদ কনিউটায কাউনিদরয যকৌরগত উদেশ্যমূ 

 

 

 

 

 

 

অটিক কাদননিনবটি  

স্থাদনয রদক্ষয রুট, াইট 

াদব ব এফাং নডজাইন প্রস্তুত 

[১.৬] নফদ্যভান যনটওয়াদকবয 

াইফায ঝুঁনক াংক্রান্ত  

দূফ বরতা /ত্রুটি নচনিতকযদণয 

জন্য Cyber Range  

স্থান; 

[১.৬.১] স্থানত  

Cyber 

Range   

তানযে ৩   ৩০/০৩/২০ ১৫/০৪/২০ ৩০/০৪/২০ ১৫/০৫/২০ ১৫/০৬/২০   

  [১.৭] Open data 

analytics প্রযুনিয 

ভােদভ যকায এফাং 

জনগদণয ভদে যানয তথ্য 

আদান প্রদাদনয িাটপভ ব 

স্থান; 

  [১.৭.১] স্থানত  

Open data 

analytics 

িাটপভ ব; 

তানযে ২   ১০/০৫/২০ ২৭/০৫/২০ ১০/০৬/২০ ২১/০৬/২০ ৩০/০৬/২০   

  [১.৮] নদরট এফাং কক্সফাজায 

ওয়াই-পাই টেট স্থান 

 

 

[১.৮.১] স্থানত 

অযাকদ দয়ন্ট 

াংখ্যা ৩  ১।  ১১০টি IP 

Camera based 

surveillance 

system স্থান 

২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০   
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যকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

যকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

strategic 

objective) 

কাম বক্রভ (Activities) 

কভ বিাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বিাদন 

সূচদকয ভান / 

(Weight of 

performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজবন 

রক্ষযভাত্রা / ননণ বায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target / Criteria Value for FY 2019-20) 
প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২১-২২ অাধাযণ অনত উত্তভ উত্তভ চরনত ভান 
চরনত ভাদনয 

ননদম্ন ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ফাাংরাদদ কনিউটায কাউনিদরয যকৌরগত উদেশ্যমূ 

 

[১.৯] নডনজটার আইল্যান্ড 

ভদোরী প্রকদল্পয আওতায়  

৫০ নভটায উচ্চতায Self –

Supported টাওয়ায 

ননভ বাণ; 

 [১.৯.১] িানদত 

ননভ বাণ কাজ; 

% ৩   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০   

   [১.১০] National Digital 

Architecture (NDA) 

এয আওতায় Job Market 

Analysis এয জন্য যডটা 

এনানরটিক্স িযাটপভ ব 

প্রনতষ্ঠাকযণ 

 [১.১০.১] িযাটপভ ব 

ততনয 

তানযে ৩   ১২/৫/২০ ২০/৫/২০ ২৮/৫/২০ ১৫/৬/২০ ৩০/৬/২০   

২। ই -গবণ বদভন্ট 

ফাস্তফায়ন  

 

 

২৩  [২.১] National Digital 

Architecture (NDA) এয 

ভােদভ তদথ্যয সুযক্ষায জন্য  

নডনজটার ানব ব বুদকয াদথ 

ব্লক যচইন প্রযুনিয ইনন্টদগ্রন; 

 [২.১.১] চালুকৃত ব্লক 

যচইন ইনন্টদগ্রদটড ানব ব 

বুক; 

তানযে 

 

 

২ 

 

 

   ৩০/১২/১৯ ৩০/০১/২০ ১৫/০২/২০ ১০/০৪/২০ ১৫/৫/২০   

  [২.২] Strategy and 

Technical Assessment 

of  NDA for Integrated 

[২.২.১] প্রণীত েড়া ; তানযে 

২ 
 

 

২০/০৩/২০ ১৫/০৪/২০ ৩০/০৪/২০ ১৫/০৫/২০ ২৫/০৬/২০   



     

পৃষ্ঠা-10 

 

যকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

যকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

strategic 

objective) 

কাম বক্রভ (Activities) 

কভ বিাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বিাদন 

সূচদকয ভান / 

(Weight of 

performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজবন 

রক্ষযভাত্রা / ননণ বায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target / Criteria Value for FY 2019-20) 
প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২১-২২ অাধাযণ অনত উত্তভ উত্তভ চরনত ভান 
চরনত ভাদনয 

ননদম্ন ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ফাাংরাদদ কনিউটায কাউনিদরয যকৌরগত উদেশ্যমূ 

 

Digital Government  

[২.৩] BGD-e-Gov 

CIRT এয ভােদভ যকানয 

দপ্তয  মূদ Cyber 

Security যফা প্রদান 

  [২.৩.১] প্রদত্ত 

Incident 

Response এ 

ায়তা; 

াংখ্যা ৩ ১৬০      ৭৫৬ ৮৫০ ৮৪৬ ৮৪৩ ৮৪০ ৮৩৫ ৯০০ ৯৫০ 

[২.৪] BGD-e-Gov 

CIRT এয আওতায় 

Website ও email এয 

ভােদভ যকানয কভ বকতবাদদয  

Cyber Security 

নফলয়ক দচতনতা বৃনদ্ধ 

কাম বক্রভ  

 [২.৪.১] যপ্রনযত  ফাতবা; াংখ্যা ২  Forensic Lab, 

ও  Cyber gym 

স্থান, cyber 

Security Risk 

Assesment 

Framework, 

Formulation 

২৫০ ২৪৫ ২৪০ ২৩৮ ২৩০ ২৫০ ২৬০ 

 [২.৫] যকানয ই -যভইর যফা 

ফা নূতন ই -যভইর ID 

ততযীকযণ; 

[২.৫.১] ততযীকৃত ই-

যভইর ID 

াংখ্যা ৪ ৫৫০০ ৭০০০ ২০০০০ ১৯৫০০ ১৮৫০০ ১৮০০০ ১৭৫০০ ২৫০০০ ২৫০০০ 

[২.৬] যডটা যন্টাদয  ক্লাউড 

এনবায়যনদভদন্ট যফা প্রদান। 

[২.৬.১] প্রদত্ত VPS 

ানব ব  

াংখ্যা ৩ ১৭১ ১৫০ ১৬০ ১৫৭ ১৫৫ ১৫৩ ১৫০ ১৭০ ১৭০ 



     

পৃষ্ঠা-11 

 

যকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

যকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

strategic 

objective) 

কাম বক্রভ (Activities) 

কভ বিাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বিাদন 

সূচদকয ভান / 

(Weight of 

performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজবন 

রক্ষযভাত্রা / ননণ বায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target / Criteria Value for FY 2019-20) 
প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২১-২২ অাধাযণ অনত উত্তভ উত্তভ চরনত ভান 
চরনত ভাদনয 

ননদম্ন ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ফাাংরাদদ কনিউটায কাউনিদরয যকৌরগত উদেশ্যমূ 

 

[২.৭] পটওয়ায যকায়ানরটি 

যটনোং ল্যাদফ পটওয়যায  এয  

গুনগত ভান  যীক্ষা 

[২.৭.১] যীক্ষাকৃত 

পটওয়যায; 

াংখ্যা ২ ৭ ১৪ ২০   ১৫  ১২  ১০  ৭  ২০ ২৫ 

[২.৮] পটওয়ায যকায়ানরটি 

যটনোং ল্যাদফ  াড বওয়যায এয  

গুনগত ভান যীক্ষা 

[২.৮.১] যীক্ষাকৃত 

াড বওয়যায; 

াংখ্যা ১  ৪ ১০ ৭  ৫ ৩ ২ ১৫ ২০ 

[২.৯] e-gp যত ক্রয় কাম বক্রভ 

িাদন।  

[২.৯.১] িানদত ক্রয় 

কাম বক্রভ 

াংখ্যা ২  ২৮ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮   

[২.১০] তথ্য ও যমাগাদমাগ 

প্রযুনি নফলদয় যকানয ম বাদয় 

যাভ ব যফা; 

[২.১০.১] প্রদত্ত যাভ ব 

যফা 

াংখ্যা ৩ ৯০ 

 

৯০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৫ ১০০ 

[৩]  তথ্য 

প্রযুনি 

নবনত্তক 

নদল্পয 

নফকাদ 

দক্ষ ভানফ 

িদ 

উন্নয়ন 

১৫ [৩.১] প্রনতফন্ধী ব্যনিদদয 

প্রনক্ষণ; 

[৩.১.১]  প্রননক্ষত 

প্রনতফন্ধী ব্যনি 

াংখ্যা ৩ ২০০ ৯০০ ১২০০ 

 

১১৫০ 

 

 

 

১১০০ 

 

১০৫০ ১০০০   

 

 

[৩.২] তথ্য প্রযুনি নফলয়ক  

যনভনায/কভ বারায 

আদয়াজন; 

[৩.২.১] অনুনষ্ঠত 

যনভনায/কভ বারা 

াংখ্যা 

 

৩   ৩১ 

 

২৯ ২৭ ২৫ ২৩  - 

[৩.৩] প্রনতফন্ধী ব্যনিয 

কভ বাংস্থাদন চাকুযী যভরা 

আদয়াজন 

[৩.৩.১]অনুনষ্ঠত চাকুযী 

যভরা 

তানযে ১ 

 

১/১/২০১৮ ২৪/০৪/২০২০ ১৫/১/২০২০ ১০/২/২০২০ ৫/৩/২০২০ ১৬/৪/২০২০ ৫/৫/২০২০   



     

পৃষ্ঠা-12 

 

যকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

যকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

strategic 

objective) 

কাম বক্রভ (Activities) 

কভ বিাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বিাদন 

সূচদকয ভান / 

(Weight of 

performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজবন 

রক্ষযভাত্রা / ননণ বায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target / Criteria Value for FY 2019-20) 
প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২১-২২ অাধাযণ অনত উত্তভ উত্তভ চরনত ভান 
চরনত ভাদনয 

ননদম্ন ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ফাাংরাদদ কনিউটায কাউনিদরয যকৌরগত উদেশ্যমূ 

 

[৩.৪] প্রণয়নকৃত যকানয  

ERP Software 

ব্যফাযকাযীদদয দক্ষতা 

উন্নয়ন প্রনক্ষণ  

[৩.৪.১] প্রনক্ষণাথী াংখ্যা ১   ৫৪০ ৫৩৬ ৫৩৩ ৫৩০ ৫২৮   

[৩.৫] আইনটি নফলয়ক 

প্রনক্ষণ 

[৩.৫.১] প্রনক্ষণাথী াংখ্যা ৪ ২৪৫৭৫ ৩২৯০ ৩৩০০ ৩২৫০ ৩১৮০ ৩১০০ ৩০০০ ৩৫০০ ৩৬০০ 

[৩.৬] নাযী উদদ্যািাদদয 

আইনটি প্রনক্ষণ। 

[৩.৬.১] প্রনক্ষণাথী াংখ্যা ১ ৪৬২ ৮০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৬ ৬২   

  [৩.৭] জাান ভাদকবদট 

কভ বাংস্থাদনয  উদমাগী কদয 

আইনটি নফলয়ক প্রনক্ষণ 

[৩.৭.১] চাকুযীপ্রাপ্ত 

ব্যনি 

াংখ্যা ২  ১১০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   

[৪] গদফলণা ও 

উন্নয়ন 

 

৬ [৪.১] iDEA: 

Innovation Design 

and 

Entrepreneurship 

Academy এয ভােদভ 

STARTUP যক অথ বায়ন ও 

যভন্টনযাং প্রদান 

[৪.১.১] অনুদান প্রাপ্ত 

টাট বআ 

াংখ্যা ২ ৬৪ ৭৬ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০   

   [৪.২] টাট বআদক একাদডভীয 

যকা- ওয়ানকবাং যে প্রদান ; 

 [৪.২.১] প্রদত্ত যকা- 

ওয়ানকবাং যে  

াংখ্যা ২  ৩০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০   

   [৪.৩] iDEA প্রকদল্পয 

আওতায় ইউননবান বটিদত 

 [৪.৩.১] অযানিদবন 

যপ্রাগ্রাভ 

াংখ্যা ২   ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০   
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যকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

যকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

strategic 

objective) 

কাম বক্রভ (Activities) 

কভ বিাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বিাদন 

সূচদকয ভান / 

(Weight of 

performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজবন 

রক্ষযভাত্রা / ননণ বায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target / Criteria Value for FY 2019-20) 
প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২১-২২ অাধাযণ অনত উত্তভ উত্তভ চরনত ভান 
চরনত ভাদনয 

ননদম্ন ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ফাাংরাদদ কনিউটায কাউনিদরয যকৌরগত উদেশ্যমূ 

 

অযানিদবন যপ্রাগ্রাভ;  

[৫] তথ্য ও 

যমাগাদমাগ 

প্রযুনি 

Standa

rd 

ননধ বাযণ 

 

 

৩ [৫.১] Skill Standard 

ননধ বাযদণয জন্য ITEE 

যীক্ষা গ্রণ 

[৫.১.১] ITEE 

যীক্ষায় অাংগ্রণকাযী 

াংখ্যা ৩ ৭৯৫ ৯০০ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ৯০০ ৯০০ 
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পৃষ্ঠা-16 

 

াংদমাজনী-১ 

 

ব্দ াংদক্ষ (Acronyms) 

 

 

ক্রনভক নাং ব্দাংদক্ষ নফফযণ 

১ নফনন (BCC) ফাাংরাদদ কনিউটায কাউনির 

২ 

নফদকআইআইনটি 

(BKIICT) 

ফাাংরাদদ কনযয়া ইিটিটিউট অফ ইনপযদভন এন্ড 

কনভউননদকন যটকদনারনজ 

৩ আইনটিনড (ICTD) ইনপযদভন এন্ড কনভউননদকন যটকদনারনজ নডনবন 

৪ আইটিইই (ITEE) ইনপযদভন যটকদনারনজ ইনঞ্জননয়ানযাং এক্সানভদনন 

৫ নফএননডএ (BNDA) ফাাংরাদদ ন্যানার নডনজটার আনকবদটকচায 

৬ ইআযন (ERP) এন্টাযপ্রাইজ নযদা ব িযাননাং 

৭ আইটিইএ (ITES) আইটি এনাদফল্ড ানব ব 

৮ আইনডয়া (iDEA) ইদনাদবন নডজাইন এন্ট্রাযদপ্রনাযী একাদডভী 

৯ ইনজআইএপ (EGIF) ই-গবদন বি ইন্টাযঅাদযনফনরটি যেভওয়াকব 

১০ 
NSDI National Spatial Data Infrastructure 

১১ 
ITU International Telecommunication Union 
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াংদমাজনী-২: কভ বিাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম বারয়মূ এফাং নযভা দ্ধনতয নফফযণ 

ক্রনভক 

নম্বয 
কাম বক্রভ কভ বিাদন সূচকমূ নফফযণ 

ফাস্তফায়নকাযী 

ইউননট 
নযভা দ্ধনত এফাং উাত্ত সূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

[১.১] জাতীয় যনটওয়াকব অাদযন যন্টায 

দত  যকানয অনপদ  স্থানত 

যনটওয়াকব ভননটনযাং  ও  

যক্ষণাদফক্ষণ; 

[১.১.১] চর াংদমাগ  নফননদত স্থানত জাতীয় 

যনটওয়াকব অাদযন যন্টায 

দত  যকানয অনপদ  স্থানত 

যনটওয়াকব ভননটনযাং  ও  

যক্ষণাদফক্ষণ কযা 

নফননয জাতীয় 

যনটওয়াকব 

অাদযন যন্টায 

(NOC) 

 

কাদনদিড  াংনিে দপ্তদযয 

প্রনতদফদন 

ফাাংরাদদ কনিউটায 

কাউনিদরয (নফনন) নফনবন্ন 

ভানক ও ফানল বক প্রনতদফদন ও 

NOC-য ডযাদফাড ব 

 

[১.২] ফাাংরাদদ নচফারয় াযাদদদ 

স্থানত  WIFI Zone এয 

যক্ষণাদফক্ষণ; 

[১.২.১]  চর BCC 

WIFI Zone  

ফাাংরাদদ নচফারয় 

াযাদদদ স্থানত WIFI 

Zone এয যক্ষণাদফক্ষণ 

কাদনদিড  াংনিে দপ্তদযয 

প্রনতদফদন 

নফননয নফনবন্ন ভানক ও 

ফানল বক  প্রনতদফদন ও NOC`য 

ডযাদফাড ব 

 

[১.৩] Video Conference System 

এয ভােদভ নফনন দত যকন্দ্রীয়বাদফ 

Multi Conference নযচারনা ; 

[১.৩.১] অনুনষ্ঠত ভানি 

কনপাদযি 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ও যকানয 

উদ্ধতবন কর্তবদক্ষয াদথ 

নবনডও কনপাদযনিাং এ কর 

প্রকায কানযগনয দমানগতা 

প্রদান; 

নফননয জাতীয় 

যনটওয়াকব 

অাদযন যন্টায 

(NOC) 

 

অনুনষ্ঠত Video Conference 

এয াংখ্যা ও  

নফননয নফনবন্ন ভানক ও 

ফানল বক প্রনতদফদন, প্রকানা 

 

[১.৪] ফঙ্গফন্ধু াই-যটক নটিদত গাজীপুদয 

স্থানত IV Tier National Data 

Centre এয কাম বক্রভ চালু 

[১.৪.১] কাম বক্রভ 

চালুকযণ 

গাজীপুদযয কানরয়াককদয 

ফঙ্গফন্ধু াই-যটক নটিদত ২ 

রক্ষ ফগ বপৄট নফনে যপায টিয়ায 

জাতীয় যডটা যন্টাদযয বফন 

ননভ বাণ ও মন্ত্রানত স্থান  

অফকাঠাদভা ননভ বাণ; 

াংনিে প্রকল্প 

দপ্তয, নফনন 

নফননয নফনবন্ন ভানক ও 

ফানল বক প্রনতদফদন, 

 

[১.৫] দূগ বভ এরাকায় (ইউননয়ন) পাইফায 

অটিক কাদননিনবটি স্থাদনয রদক্ষয 

রুট, াইট াদব ব এফাং নডজাইন প্রস্তুত 

[১.৫.১] াদব বকৃত াইট কাদনদিট ফাাংরাদদ প্রকদল্পয 

ভােদভ দূগ বভ এরাকায় াংদমাগ 

স্থাদনয রদক্ষয রুট, াইট 

াদব ব এফাং নডজাইন প্রস্তুত কযা 

কাদনদিট 

ফাাংরাদদ প্রকল্প 

াংনিে প্রকদল্প  প্রনতদফদন এফাং 

নফননয নফনবন্ন ভানক ও 

ফানল বক প্রনতদফদন, 

 



     

পৃষ্ঠা-18 

 

ক্রনভক 

নম্বয 
কাম বক্রভ কভ বিাদন সূচকমূ নফফযণ 

ফাস্তফায়নকাযী 

ইউননট 
নযভা দ্ধনত এফাং উাত্ত সূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

[১.৬] নফদ্যভান যনটওয়াদকবয াইফায ঝনক 

াংক্রান্ত  দুফ বরতা /ত্রুটি নচনিত কযদণয 

জন্য  Cyber Range  স্থান; 

[১.৬.১] স্থানত 

Cyber Range; 

ফাাংরাদদ যকাদযয জন্য 

ননযাদ ই-যভইর ও নডনজটার 

নরটাদযন যন্টায স্থান 

প্রকদল্পয ভােদভ Cyber 

Range(Virtual 

Environment) ততযীয 

ভােদভ নফদ্যভান যনটওয়াদকবয 

াইফায ঝনক াংক্রান্ত  দুফ বরতা 

/ত্রুটি নচনিত কযণ। 

ফাাংরাদদ 

যকাদযয জন্য 

ননযাদ ই-যভইর 

ও নডনজটার 

নরটাদযন যন্টায 

স্থান প্রকল্প, 

নফনন 

াংনিে প্রকদল্পয প্রনতদফদন ও 

নফননয ফানল বক প্রনতদফদন 

 

 

[১.৭] Open data analytics প্রযুনিয 

ভােদভ যকায এফাং জনগদণয ভদে 

যানয তথ্য আদান প্রদাদনয িাটপভ ব 

স্থান; 

  [১.৭.১]  স্থানত 

Open data 

analytics িাটপভ ব; 

যকায এফাং জনগদণয ভদে 

যানয তথ্য আদান প্রদাদনয 

ভােদভ জনগণ যকাদযয 

কাম বক্রভ িদকব অফনত দত 

যদফ এফাং একইাদথ যকায 

জনগদণয চানদা িকবও 

অফনত দত াযদফ। 

ফাাংরাদদ 

যকাদযয জন্য 

ননযাদ ই-যভইর 

ও নডনজটার 

নরটাদযন যন্টায 

স্থান প্রকল্প, 

নফনন 

াংনিে প্রকদল্পয প্রনতদফদন ও 

নফননয ফানল বক প্রনতদফদন 

 

 

[১.৮] নদরট এফাং কক্সফাজায ওয়াই-পাই 

টেট স্থান 

 

[১.৮.১] স্থানত 

অযাকদ দয়ন্ট 

নডনজটার নদরট নটি প্রকদল্পয 

ভােদভ ১১০টি আইন 

কযাদভযা ও ৩৬টি ল্যাফ প্রনতষ্ঠা 

কযা দয়দছ। 

নডনজটার নদরট 

নটি প্রকল্প, 

নফনন 

াংনিে প্রকদল্পয প্রনতদফদন ও 

নফননয ফানল বক প্রনতদফদন 

 

[১.৯] নডনজটার আইল্যান্ড ভদোরী 

প্রকদল্পয আওতায়  ৫০ নভটায উচ্চতায 

Self–Supported টাওয়ায ননভ বাণ; 

[১.৯.১] িানদত 

ননভ বাণ কাজ  

উচ্চগনতয ইন্টাযনট যফা 

প্রদাদনয জন্য ভদোরীদত 

৫০ নভটায উচ্চতায  Self 

Supported টাওয়ায ননভ বাণ 

কাজ চরভান; 

নডনজটার 

আইল্যান্ড 

ভদোরী প্রকল্প, 

নফনন 

াংনিে প্রকদল্পয প্রনতদফদন ও 

নফননয ফানল বক প্রনতদফদন 

 

 

[১.১০] National Digital 

Architecture (NDA) এয 

আওতায় Job Market Analysis 

[১.১০.১] িযাটপভ ব 

ততনয 

NDA এয ভােদভ Job 

Market Analysis এয 

জন্য যডটা এনানরটিক্স িযাটপভ ব 

নফনন নফননয ফানল বক প্রনতদফদন 
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ক্রনভক 

নম্বয 
কাম বক্রভ কভ বিাদন সূচকমূ নফফযণ 

ফাস্তফায়নকাযী 

ইউননট 
নযভা দ্ধনত এফাং উাত্ত সূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

এয জন্য যডটা এনানরটিক্স িযাটপভ ব 

প্রনতষ্ঠাকযণ 

প্রনতষ্ঠাকযণ 

[২.১] National Digital 

Architecture (NDA) এয 

ভােদভ তদথ্যয সুযক্ষায জন্য  

নডনজটার ানব ব বুদকয াদথ ব্লক 

যচইন প্রযুনিয ইনন্টদগ্রন; 

[২.১.১]  চালুকৃত ব্লক 

যচইন ইনন্টদগ্রদটড 

ানব ব বুক  

(NDA) এয ভােদভ তদথ্যয 

সুযক্ষায জন্য  নডনজটার 

ানব ব বুদকয াদথ ব্লক যচইন 

প্রযুনিয ইনন্টদগ্রন; 

নফনন নফননয ফানল বক প্রনতদফদন 

 

 

[২.২] Strategy and Technical 

Assessment of  NDA for 

Integrated Digital 

Government 

[২.২.১] প্রণীত েড়া  নডনজটার ফাাংরাদদ ততযীয 

রদক্ষয Strategy and 

Technical Assessment 
প্রণয়ন  

নফনন  নফনন ও তথ্য যমাগাদমাগ 

প্রযুনি নফবাগ  

 

[২.৩] BGD-e-Gov CIRT এয ভােদভ 

যকানয দপ্তয  মূদ Cyber 

Security যফা প্রদান 

[২.৩.১] প্রদত্ত 

Incident 

Response এ 

ায়তা  

BGD-e-Gov CIRT এয 

ভােদভ যকানয দপ্তয  মূদ 

Cyber Security নফলয়ক 

ায়তা প্রদান 

নফনন নফননয ফানল বক প্রনতদফদন 

 

 

 

 

[২.৪] BGD-e-Gov CIRT এয 

আওতায় Website ও email এয 

ভােদভ যকানয কভ বকতবাদদয  

Cyber Security নফলয়ক 

দচতনতা বৃনদ্ধ কাম বক্রভ 

[২.৪.১] যপ্রনযত ফাতবা যকানয দপ্তয  মূদ Cyber 

Security নফলয়ক ায়তা 

প্রদাদনয জন্য ফাতবা যপ্রযণ 

নফনন নফননয ফানল বক প্রনতদফদন 

 

 

[২.৫] যকানয ই-যভইর যফা ফা নূতন ই-

যভইর ID ততযীকযণ; 

[২.৫.১] ততযীকৃত ই-

যভইর ID 

ফাাংরাদদ যকাদযয জন্য 

ননযাদ ই-যভইর ও নডনজটার 

নরটাদযন যন্টায স্থান 

প্রকদল্পয আওতায় যকানয 

কভ বকতবাদদয জন্য ই-যভইর 

ID ততযী; 

ফাাংরাদদ 

যকাদযয জন্য 

ননযাদ ই-যভইর 

ও নডনজটার 

নরটাদযন যন্টায 

স্থান প্রকল্প, 

াংনিে প্রকদল্পয প্রনতদফদন ও 

নফননয ফানল বক প্রনতদফদন 
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ক্রনভক 

নম্বয 
কাম বক্রভ কভ বিাদন সূচকমূ নফফযণ 

ফাস্তফায়নকাযী 

ইউননট 
নযভা দ্ধনত এফাং উাত্ত সূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

নফনন 

[২.৬] যডটা যন্টাদয ক্লাউড এনবায়যনদভদন্ট 

যফা প্রদান। 

[২.৬.১] প্রদত্ত VPS 

ানব ব 

নফননয জাতীয় যডটা যন্টায 

দত ক্লাউড এনবায়যনদভদন্ট 

e-mail service, hosting 

service, database,  ও 

vps  service  প্রদান কযা 

দচ্ছ। 

নফনন নফননয নফনবন্ন ভানক ও 

ফানল বক প্রনতদফদন, 

 

[২.৭] পটওয়ায যকায়ানরটি যটনোং ল্যাদফ 

পটওয়যায  এয  গুনগত ভান  

যীক্ষা 

[২.৭.১] 

যীক্ষাকৃত পটওয়যায 

 

পটওয়ায যকায়ানরটি যটনোং 

ল্যাফ প্রকদল্পয ভােদভ 

পটওয়যায  এয  গুনগত ভান  

যীক্ষা 

পটওয়ায 

যকায়ানরটি যটনোং 

ল্যাফ প্রকল্প 

াংনিে প্রকদল্পয প্রনতদফদন ও 

নফননয ফানল বক প্রনতদফদন 

 

[২.৮] পটওয়ায যকায়ানরটি যটনোং ল্যাদফ 

াড বওয়যায এয  গুনগত ভান  যীক্ষা 

[২.৮.১] 

 যীক্ষাকৃত াড বওয়যায 

পটওয়ায যকায়ানরটি যটনোং 

ল্যাফ প্রকদল্পয ভােদভ 

াড বওয়যায  এয  গুনগত ভান  

যীক্ষা 

পটওয়ায 

যকায়ানরটি যটনোং 

ল্যাফ প্রকল্প 

াংনিে প্রকদল্পয প্রনতদফদন ও 

নফননয ফানল বক প্রনতদফদন 

 

[২.৯] e-gp যত ক্রয় কাম বক্রভ িাদন। [২.৯.১] িানদত ক্রয় 

কাম বক্রভ  

e-gp যত ক্রয় কাম বক্রভ 

িাদন। 

নফননয প্রান 

াো 

নফননয ফানল বক প্রনতদফদন  

[২.১০] তথ্য ও যমাগাদমাগ প্রযুনি নফলদয় 

যকানয ম বাদয় যাভ ব যফা; 

[২.১০.১] প্রদত্ত যাভ ব 

যফা 

তথ্য ও যমাগাদমাগ প্রযুনি 

নফলদয় যকানয ম বাদয় যাভ ব 

যফা; 

নফননয প্রান 

াো 

নফননয নফনবন্ন ভানক ও 

ফানল বক প্রনতদফদন 

 

 

[৩.১] প্রনতফন্ধী ব্যনিদদয প্রনক্ষণ; [৩.১.১]  প্রননক্ষত 

প্রনতফন্ধী ব্যনি 

ননউদযা যডদবারদভন্টার 

নডজঅড বায (NDD) ফ 

ধযদনয প্রনতফন্ধী ব্যনিয 

ক্ষভতায়ন প্রকদল্পয ভােদভ 

প্রনতফন্ধী ব্যনিদদয প্রনক্ষণ; 

ননউদযা 

যডদবারদভন্টার 

নডজঅড বায ফ 

ধযদনয প্রনতফন্ধী 

ব্যনিয ক্ষভতায়ন 

প্রকল্প 

াংনিে প্রকদল্পয প্রনতদফদন ও 

নফননয ফানল বক প্রনতদফদন 

 

[৩.২] তথ্য প্রযুনি নফলয়ক 

যনভনায/কভ বারায আদয়াজন; 

[৩.২.১] অনুনষ্ঠত 

যনভনায/কভ বারা 

নফনন ও নফনন কর্তক 

ফাস্তফানয়ত নফনবন্ন প্রকদল্পয 

নফনন ও 

নফননয 

নফননয ফানল বক প্রনতদফদন  



     

পৃষ্ঠা-21 

 

ক্রনভক 

নম্বয 
কাম বক্রভ কভ বিাদন সূচকমূ নফফযণ 

ফাস্তফায়নকাযী 

ইউননট 
নযভা দ্ধনত এফাং উাত্ত সূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

আওতায় আদয়ানজত 

যনভনায/কভ বারা 

আওতাধীন প্রকল্প 

মূ 

[৩.৩] প্রনতফন্ধী ব্যনিয কভ বাংস্থাদন চাকুযী 

যভরা আদয়াজন 

[৩.৩.১]অনুনষ্ঠত চাকুযী 

যভরা 

প্রনতফন্ধী ব্যনিয ক্ষভতায়দনয 

জন্য নফনন ও NDD প্রকল্প 

কর্তক চাকুযী যভরা আদয়াজন 

নফনন ও NDD 

প্রকল্প 

াংনিে প্রকদল্পয প্রনতদফদন ও 

নফননয ফানল বক প্রনতদফদন 

 

 

[৩.৪] প্রণয়নকৃত যকানয  ERP 

Software ব্যফাযকাযীদদয দক্ষতা 

উন্নয়ন প্রনক্ষণ 

[৩.৪.১] প্রনক্ষণাথী ফাাংরাদদ ই-গবন বদভন্ট 

ইআযন প্রকদল্পয আওতায় 

উন্নয়নকৃত ইআযন 

পটওয়যাদযয ইউজায যেননাং 

ফাাংরাদদ ই-

গবন বদভন্ট 

ইআযন প্রকল্প, 

নফনন 

াংনিে প্রকদল্পয প্রনতদফদন ও 

নফননয ফানল বক প্রনতদফদন 

 

[৩.৫] আইনটি নফলয়ক প্রনক্ষণ [৩.৫.১] প্রনক্ষণাথী নফদকআইআইনটি ও ৬টি  

আঞ্চনরক কাম বারয়মূদ 

নযচানরত প্রনক্ষণ 

নফনন নফননয ফানল বক প্রনতদফদন  

[৩.৬] নাযী উদদ্যািাদদয আইনটি প্রনক্ষণ। [৩.৬.১] প্রনক্ষণাথী নফদকআইআইনটি ও ৬টি  

আঞ্চনরক কাম বারয়মূদ 

নযচানরত প্রনক্ষণ 

নফনন নফননয ফানল বক প্রনতদফদন  

[৩.৭] জাানী তথ্য প্রযুনি ফাজাদয 

কভ বাংস্থদনয উদমাগী কদয আইনটি 

যাজীনফদদয কভ বাংস্থান সৃনে 

[৩.৭.১] চাকুযীপ্রাপ্ত 

ব্যনি 

জাানযজ আইটি যিদযয 

উদমাগী কদয আইটি 

ইনঞ্জননয়াযদদয দক্ষতা উন্নয়ন 

প্রকদল্পয আওতায়  আইনটি 

যাজীনফদদয কভ বাংস্থাদন 

ায়তা 

জাানযজ আইটি 

যিদযয উদমাগী 

কদয আইটি 

ইনঞ্জননয়াযদদয 

দক্ষতা উন্নয়ন 

প্রকল্প, নফনন 

াংনিে প্রকদল্পয প্রনতদফদন ও 

নফননয ফানল বক প্রনতদফদন 

 

[৪.১] iDEA: Innovation Design 

and Entrepreneurship 

Academy এয ভােদভ 

STARTUP যক অথ বায়ন ও 

যভন্টনযাং প্রদান 

 [৪.১.১] অনুদান প্রাপ্ত 

টাট বআ 

 

iDEA: Innovation 

Design and 

Entrepreneurship 

Academy এয ভােদভ 

STARTUP যক অথ বায়ন ও 

যভন্টনযাং প্রদান 

iDEA প্রকল্প াংনিে প্রকদল্পয প্রনতদফদন ও 

নফননয ফানল বক প্রনতদফদন 

 



     

পৃষ্ঠা-22 

 

ক্রনভক 

নম্বয 
কাম বক্রভ কভ বিাদন সূচকমূ নফফযণ 

ফাস্তফায়নকাযী 

ইউননট 
নযভা দ্ধনত এফাং উাত্ত সূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

[৪.২] টাট বআদক একাদডভীয যকা- 

ওয়ানকবাং যে প্রদান; 

[৪.২.১] প্রদত্ত যকা- 

ওয়ানকবাং যে 

iDEA: Innovation 

Design and 

Entrepreneurship 

Academy যত টাট বআদদয 

যকা-ওয়ানকবাং যে প্রদান 

iDEA প্রকল্প াংনিে প্রকদল্পয প্রনতদফদন ও 

নফননয ফানল বক প্রনতদফদন 

 

[৪.৩] iDEA প্রকদল্পয আওতায় 

ইউননবান বটিদত অযানিদবন যপ্রাগ্রাভ; 

[৪.৩.১] অযানিদবন 

যপ্রাগ্রাভ 

iDEA প্রকদল্পয আওতায় 

ইউননবান বটিয ছাত্রদদয 

টাট বআ ততযীয উদদ্যদশ্য 

অযানিদবন যপ্রাগ্রাদভয 

আদয়াজন 

iDEA প্রকল্প াংনিে প্রকদল্পয প্রনতদফদন ও 

নফননয ফানল বক প্রনতদফদন 

 

[৫.১] Skill Standard ননধ বাযদণয জন্য 

ITEE যীক্ষা গ্রণ 

[৫.১.১] ITEE 

যীক্ষায় অাংগ্রণকাযী 

জাাদনয ায়তায় Skill 

Standard ননধ বাযদণয জন্য 

ITEE যীক্ষা গ্রণ 

নফনডআইদটক, 

নফনন 

নফননয ফানল বক প্রনতদফদন  

 

 


