
 

পৃষ্ঠা-1 

 

বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউম্পিল 

আঞ্চম্পলক কার্ যালয় বম্পরশাল 

২০২০-২১ অর্ য বছদরর বাম্পষ যক কর্ যসিােন চুম্পির প্রর্র্ ত্রৈর্াম্পসক অর্যন পম্পরবীক্ষণ কাঠাদর্া 

সেকশন ৩: সকৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্ যক্রম, কম যেম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রােমূহ 

সকৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

সকৌশল

গত 

উদ্দেদ্দশ্য

র মান 

(Weigh

t of 

strateg

ic 

objecti

ve) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম যেম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

/ 

(Weight 

of 

performa

nce 

Indicator

s) 

পম্পরর্াদপর র্ান 

অোিারণ 
অধত 

উত্তম 
উত্তম 

চলধত 

মান 

চলধত 

মাদ্দনর 

ধনদ্দে 

বাম্পষ যক 

অর্যন 

খসড়া স্কার খসড়া 

ওদয়দটড 

স্কার 

র্ন্তব্য 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
    

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
    

[১] তথ্য প্রযুক্তি 

ক্তিক্তিক ক্তিল্পের 

প্রসাল্পরর জন্য 

দক্ষ মানব 

সম্পদ উন্নয়ন 

৪০ 

[১.১] আইক্তসটি 

প্রক্তিক্ষণ 
[১.১.১]   প্রক্তিক্ষণার্থী সংখ্যা ২০ ৪০ ৩০ ২০ ১৫ ১০ 

   

কর ানা পর রিত স্বাভারবক না 

হওয়ায় প্ররিক্ষণ কার্ যক্রম শুরু 

ক া র্ায়রন 

[১.২] প্ররতবন্ধী 

ব্যরিরদ  তথ্য প্রযুরি 

রবষয়ক প্ররিক্ষণ 

[১.২.১] প্রক্তিক্ষণার্থী সংখ্যা 
১০ ২০ ১৫ ১০ ০৫ ০ 

   

[১.৩] না ীরদ  

রিরজটাল সক্ষমতা 

উন্নয়রন রবরিষ 

প্ররিক্ষণ 

[১.৩.১] প্রক্তিক্ষণার্থী  সংখ্যা 
১০ ২০ ১৫ ১০ ৫ ০ 

   

[২] ই-গভাণ যরমন্ট 

বাস্তবায়ণ 
৩০ 

[২.১] কারীগক্তর/ 

নেটওয়াকক নসবা প্রদাে 

[২.১.১] প্রদানকৃত 

পরামি ক নসবা 

সংখ্যা 
২৫ ১৫০ ১২০ ১০০ ৮০ ৭০ 

   প্রদানকৃত সসবা ৩৮টি (চলমান) 

[২.২] ই-গভাণ যরমন্ট 

বাস্তবায়রন প্ররিক্ষণ 

[২.২.২] 

অংিগ্রহনকা ী 

প্ররিক্ষণার্থী 

সংখ্যা 
৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ০ 

   
প্ররয়াজনীয় অর্থ য ব াদ্দ প্রদান 

ক া হরল ব্যবিা গ্রহণ ক া হরব। 

[৩] সরকার কর্তকক 

গৃহীত আইক্তসটি 

কার্ কক্রম 

অবক্তহতকরণ 

৫ 

[৩.১] 

সসরমনা /কম যিালা / 

অবরহতক ণ 

কযারম্পইন আরয়াজন 

[৩.১.১]  আল্পয়াক্তিত 

ইল্পিন্ট 

সংখ্যা 
৫ ২ ১ ১ ১ ১ 

   

প্ররয়াজনীয় অর্থ য ব াদ্দ প্রদান 

ক া হরল ব্যবিা গ্রহণ ক া হরব। 
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র্াঠ পর্ যাদয়র আবধশ্যক সকৌশলগত উদ্দেশ্যেমূহ ২০২০-২১ 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

নকৌিলগত উল্পেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

নকৌিলগত 

উল্পেল্পশ্যর মাে 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কার্ কক্রম 

(Activities) 

কম কসম্পাদে সুচক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কম কসম্পাদে 

সূচল্পকর মাে 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

লক্ষযমাত্রার মাে  ২০২০-২১ 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অক্তত 

উিম 

(Very 
Good) 

উিম 

(Good) 

চলক্তত 

মাে 

(Fair) 

চলক্ততমাল্পের 

ক্তেল্পে 

(Poor) 

বাম্পষ যক অর্যন খসড়া 

স্কার 

খসড়া 

ওদয়দটড 

স্কার 

র্ন্তব্য 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
    

[১] দাপ্তক্তরক 

কম ককাল্পে স্বচ্ছতা 

বৃক্তি ও িবাবক্তদক্তহ 

ক্তেক্তিতকরণ 

১১ 

[১.১] বারষ যক কম যসম্পাদন 

চুরি (এরপএ) বাস্তবায়ন। 

[১.১.১] এক্তপএ’র সকল ত্রত্রমাক্তসক  

প্ররতরবদন ওরয়বসাইরট প্রকারিত 
সংখ্যা ২ ৪ - - - - 

   ১ 

[১.১.২] এক্তপএ টিল্পমর মাক্তসক 

সিা অনুক্তিত 
সংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

   এরপএ টিরম  

কাঠারমানুসার  

জনবল না র্থাকায় 

মারসক সভা অনুরিত 

হয়রন। 

[১.২] শুদ্ধাচা /উত্তম চচ যা  

রবষরয় অংিীজনরদ  সরে 

মতরবরনময়  

[১.২.১] মতক্তবক্তেময় সিা 

অনুক্তিত 
সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

   - 

[১.৩] অরভরর্াগ প্ররতকা  

ব্যবিা রবষরয়  সসবাগ্রহীতা 

/অংিীজনরদ  অবরহতক ণ 

[১.৩.১]অবক্তহতকরণ সিা 

আল্পয়াক্তিত 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - 
- 

   - 

[১.৪] সসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

রবষরয়    সসবাগ্রহীতারদ  

অবরহতক ণ  

[১.৪.১]অবক্তহতকরণ সিা 

আল্পয়াক্তিত   

        

সংখ্যা 
২ ৪ ৩ ২ - 

- 

   - 

[১.৫] তথ্য বাতায়ন 

হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমারসক 

প্ররতরবদন উর্ধ্যতন কর্তযপরক্ষ  

রনকট সপ্র ণ 

[১.৫.১]  ত্রৈমারসক প্ররতরবদন 

সপ্রর ত 

        

সংখ্যা  
২ ৪ ৩ ২ - 

- 

   ১ 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

 [২] কম কসম্পাদল্পে 

গক্ততিীলতা আেয়ে 

ও নসবার মাে বৃক্তি 

৮ 

[২.১]ই-েক্তর্থ বাস্তবায়ে 
[২.১.১] ই-েক্তর্থল্পত নোট 

ক্তেষ্পক্তিকৃত 

% 
২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০     ৯৯% 

[২.২] উদ্ভাবেী /ষুদ্র উ উনয়নয়ে 

উল্পযাগ বাস্তবায়ে 

[২.২.১] নূেতম একটি উদ্ভাবেী 

/ষুদ্র উ উনয়নয়ে উল্পযাগ চালুকৃত 

সংখ্যা 
২ ১৫-২-২১ 

১৫-৩-

২১- 

১৫-৪-

২১ 

১৫-৫-

২১ 
- 

   কম কপক্তরল্পবি উনয়নল্পয়ের 

িন্য বাল্পিট প্রধাে 

কার্ কালল্পয় নপ্ররণ করা 

হল্পয়ল্পে। বাল্পিট প্রাক্তপ্ত 

সাল্পপল্পক্ষ বাস্তবাক্তয়ত 

হল্পব। 

[২.৩] কম কচারীল্পদর প্রক্তিক্ষণ 

প্রদাে 

[২.৩.১] প্ররতযক  কম যচার   জন্য 

প্ররিক্ষণ আরয়ারজত 
িেঘন্টা ২ ৪০ 

৩০ ২০ ১০ -    - 

[২.৩.২] ১০ম সগ্রি ও তদুর্ধ্য 

প্ররতযক কম যচা ীরক এরপএ 

রবষরয়  প্রদত্ত প্ররিক্ষণ 

িেঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

   চলমাে 

[২.৪] এক্তপএ বাস্তবায়ল্পে 

প্রল্পোদো প্রদাে 

[২.৪.১] নুযেতম একটি আওতাধীে 

দপ্তর/ একিে কম কচারীল্পক এক্তপএ 

বাস্তবায়ল্পের িন্য প্রল্পোদো 

প্রদােকৃত 

সংখ্যা ১ ১ - - - - 

   - 

[৩] আক্তর্থ কক ও 

সম্পদ ব্যবস্থাপোর 

উনয়নয়ে 

৬ 

 

[৩.১] বাক্তষ কক ক্রয় পক্তরকেো 

বাস্তবায়ে 

 

[৩.১.১] ক্রয় পক্তরকেো অনুর্ায়ী 

ক্রয় সম্পাক্তদত 
% ১ ১০০ 

৯০ ৮০ - - 

   চলমান 

[৩.২] বাক্তষ কক উনয়নয়ে কম কসূক্তচ   

(এক্তিক্তপ)/বাল্পিট বাস্তবায়ে 

[৩.২.১] বাক্তষ কক উনয়নয়ে কম কসূক্তচ 

(এক্তিক্তপ) /বাল্পিট বাস্তবাক্তয়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

   - 

[৩.৩] অরিট আপরত্ত রনষ্পরত্ত 

কার্ যক্ররম  উন্নয়ন 

[৩.৩.১] অরিট আপরত্ত 

রনষ্পরত্তকৃত 
% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

   - 

[৩.৪] হালনাগাদকৃত িাব  ও 

অিাব  সম্পরত্ত  তারলকা 

উর্ যতন অরিরস সপ্র ণ 

[৩.৪.১] হালনাগাদকৃত িাব  ও 

অিাব  সম্পরত্ত  তারলকা উর্ যতন 

অরিরস সপ্রর ত 

তার খ ১ ১৫-১২-২০ 
১৪-০১-

২১ 

১৫-২-

২১ 
- - 

   চলমাে 

 

  


