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মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছর সেহর (৩ বছর) ধান অজন:

বাংলােদশ সরকােরর ঘািষত পক-২০২১ বাবায়েনর মােম বাংলােদশেক এক মম আেয়র দেশ উীত করার লে আইিস িবভাগ
কােনকিভ াপন, মানবসদ উয়ন এবং সব েে আইিস’র বহারসহ িবিভ কম িচ হণ কেরেছ।  ইেতামে জাতীয় ও
আজািতকভােব আইিস িবভােগর কায ম শংিসত হেয়েছ। িনিদ  সমেয়র েব ই মণালয়/িবভাগ হেত জলা/উপেজলা পয  কােনিিভ
াপন করা হেয়েছ। জলা ও উপেজলা পয ােয় ১২৯১০  অিফেস কােনিিভ াপন করা হেয়েছ। বাংলােদশ সিচবালেয় wi-fi চা করা
হেয়েছ।  আইিস  সের  দতা  ির  জ  ৮৫,০০০  িশণাথেক  িশণ  দান  করা  হেয়েছ।   সােসক  ইনফরেমশন  হাইওেয়র  সােথ
কােনকিভ ধাপেনর লে বাংলাবাা পয  অপকাল ফাইবার াপন করা হেয়েছ।  সাইবার িনরাপা সল াপন করা হেয়েছ। ইেলিনক
নিথ বাপনার জ ৪৮,০০০ িডিজটাল ার সা িফেকট িবতরণ ও ৮০০০ জন কম কতােক িশণ দান করা হেয়েছ।  ত ও যাগােযাগ
ির নানা উোগ বাবািয়ত হওয়ার মােম ামীণ সমােজর ািক জনেগাী পয  ায় ৭০ ধরেণর  বখী সবা দয়া হে। এ সকল
কম  বাবায়েনর মােম সবা দােন আল পিরবতন এেসেছ। ত ও যাগােযাগ ির বখী বহােরর মােম িডিজটাল বাংলােদেশর
আজািতক ীিত িহসােব ২০১৪ সােল জািতসংঘ সাউথ-সাউথ কা-অপােরশন িভশনাির অাওয়াড  ২০১৪; জািতসংেঘর প হেত সাউথ সাউথ
অাওয়াড , আইইউ থেক ওয়া সািমট অন ইনফেম শন সাসাই াইজ-২০১৪, ওয়া ইনফরেমশন টকেনালিজ এা সািভ েসস অালােয়
(WITSA) থেক Global ICT Excellence Award- 2014 অিজত হেয়েছ।  নানাখী পদেপ ও আিরক য়ােসর দণ
ত িেত বাংলােদেশর অজন সারা িবে আেলািচত হে। এ দেশর ভাবিত ির পাশাপািশ বেদিশক িবিনেয়ােগর েও ইিতবাচক
িমকা রােখেছ। ফেল িডিজটাল বাংলােদশ এখন  বা িবত তীক নয় এ এক বাবতা।

সমা এবং চােলসহ:

িবিভ মণালয়/িবভােগর আইিস সংা ক/কম িচর সময়হীনতা; হাই-টক পাক/সটওয়ার পাক াপেনর েয়াজনীয় িম ািেত
দীঘ তা।  িডিজটাল িডভাইড রীকরণ এ িবভােগর অতম সমা।  সাইবার িনরাপা িবধান করা;  ত ি  ান িভিক সমাজ িবিনম াণ
করা অতম ধান চােল।  

ভিবৎ পিরকনা:

এ িবভােগর ভিবৎ পিরকনার মে রেয়েছ ইউিনয়ন পয ায় পয  ড া কােনিিভ াপন, বাংলােদেশর িবচািরক বােক
িডিজটালাইেজশেন সহায়তা দান, মহাখালী আই িভেলজ াপন, িডিজটাল বাংলােদেশর জ ই-গভেন মাার ান তিরকরণ, ত
িনরাপার জ Tier-IV ডাটা সার াপন এবং শালাইজড সফটওয়ার টকেনালিজ পাক াপন।

২০১৫-১৬ অথ  বছেরর সা ধান অজনসহ:

উপেজলা পয ােয় ৩৯৮০ দের ডা কােনকিভ াপন।
৩০ জলায় াংেয়জ াব িতা।
জলা পয ােয় ১২৪০ দের ডা কােনকিভ াপন।
িবিভ দের ৫৯০ িভিডও কনফােরিং িসেম াপন।
৭০ মাাস  ও ৩০ িপএইচিড ফেলািশপ দান।
১৫০০ িশা িতােন কিউটার াব াপন।  
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উপমিণকা (Preamble)

গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর ত ও যাগােযাগ ি িবভাগ-এর দািয়ে িনেয়ািজত মাননীয় মীর
িতিনিধ িহসােব সিচব, ত ও যাগােযাগ ি িবভাগ

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০১৫ সােলর সের মােসর ২০ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision):
টকসই উয়েনর লে িনরাপদ ও হণেযা ত ও যাগােযাগ ি।

১.২ অিভল (Mission)

ত ও যাগােযাগ ির উয়ন, গেবষণা, সফল েয়াগ এবং িডিজটাল বাপনা সােরর মােম তির সব জনীন
েবশািধকার িতা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. মানব সদ উয়ন
২. িনভ রেযা আইিস অবকাঠােমা উয়ন
৩. মাঠ পয ােয় জনসাধারেণর মে আইিস িবষেয় সেচতনতা ি
৪. আইিস িভিক আইিন কাঠােমা শিশালীকরণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দতার সে বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন
২. উাবন ও অিভেযাগ িতকােরর মােম সবার মােনায়ন
৩. দতা ও নিতকতার উয়ন
৪. ত অিধকার ও েণািদত ত কাশ বাবায়ন
৫. আিথ ক বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. জনগেণর দারেগাড়ায় আইিস সবা পৗঁছােনার জ চারকায  পিরচালনা;
২. আইিস িবভােগর জ িবিভ আইন, নীিতমালা, কৗশল ইতািদ ণয়ন;
৩. আইিস সবােক বসািয়কভােব লাভবান করার জ এক গাইডলাইন (রাডাপ) তরী করা;
৪. ই-গভণ েম, ই-ইনাাকচার বাবায়েনর মােম িবিভ মণালয় ও সংােক সহায়তা দান;
৫. আইিস িবষেয় িবিভ মণালয় ও সংার মে সময় সাধন;
৬. িডিজটাল বাংলােদশ টােফােস র পািরশসহ বাবায়ন করা;
৭. সােভ  িডজাইন, গেবষণা ইতািদর মােম িবিভ কায ম হালনাগাদ কের চার করা; এবং
৮. আজািতক অেন ত ও যাগােযাগ ির উয়ন সংা য কান কায েম বাংলােদশেক সৃকরেণর উোগ
হণ।
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সকশন ২
মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
ড়া ফলাফল

চক
একক

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা
২০১৫-২০১৬

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮

সরকাির অিফসসেহর ই-গভেন পিতেত
ত আদান দােনর সমতা ি

ড া কােনিিভ সংা ০ ১২৯১০ ৫২২০ ৫০০০ ৫০০০
ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ এবং
সংি মণালয়

ত ও যাগােযাগ ি িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

ত ও যাগােযাগ ি িশের রািন
আয় ি

আেয়র পিরমাণ টাকা TBD TBD TBD TBD TBD
বাংলােদশ াংক, বািণজ মণালয়,
জাতীয় রাজ বাড 

ত ও যাগােযাগ ি িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

হাই-টক পােকর অবকাঠােমা উয়েনর
মােম িবিনেয়াগ ি

উৎপাদনশীল পাক সংা TBD TBD TBD TBD TBD িবিনেয়াগ বাড 
ত ও যাগােযাগ ি িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

আই খােত কম সংান ি িবধােভাগী সংা TBD TBD TBD TBD TBD সকল মণালয়/িবভাগ
ত ও যাগােযাগ ি িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] মানব
সদ উয়ন

২৫

[১.১] আই সের
দ মানবসদ
উয়ন

[১.১.১]
িশণ
হণকারী

সংা ৮.০০ ১০৩৩৬ ১১০০০ ৩৫০০০ ২৭০০০ ২৫০০০ ২৩০০০ ২০০০০ ২০০০০ ২০০০০

[১.২] ITEE
পরীা হণ

[১.২.১]
অংশহণকারী
পরীাথ

সংা ৩.০০ ৬০৯ ৭৯৪ ৫০০ ৪৭৫ ৪৬০ ৪৫০ ৪৪০ ৫০০ ৫০০

[১.৩] আইিস
িশেণ নারীর
অংশহণ

[১.৩.১]
অংশহণকারী

সংা ৪.০০ ৯০০০ ১৪০০০ ১৬০০০ ১৫০০০ ১৪০০০ ১৩০০০ ১২০০০ ১০০০০ ১০০০০

[১.৪] আইিস
সের মাাস 
াাম উৎসািহত
করেত ফেলাশীপ
দান

[১.৪.১] দ
মাাস 
ফেলাশীপ

সংা ২.০০ ০ ৭৬ ৭০ ৬০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৭০ ৬৫

[১.৫] উাবনী কােজ
উৎসাহ দােনর জ
অদান দান

[১.৫.১]
ি/িতান

সংা ৩.০০ ০ ২৭ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২২ ৪০ ৪০

[১.৬] িশেণর
মােম িডিজটাল
ার বতেনর
সা িফেকট দান

[১.৬.১]
দানত
সা িফেকট

সংা ৩.০০ ২৩০০০ ২৫০০০ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ৬০০০ ৭৫০০



া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.৭] আইিস
সের িপএইচিড
াাম উৎসািহত
করেত ফেলাশীপ
দান

[১.৭.১] দ
িপএইচিড
ফেলাশীপ

সংা ২.০০ ০ ০ ৩০ ২৬ ২২ ২০ ১৮ ২৫ ২৫

[২] িনভ রেযা
আইিস
অবকাঠােমা
উয়ন

২৩

[২.১] জলা পয ােয়
ডা
কােনকিভ াপন

[২.১.১]
সং দর

সংা ৫.০০ ০ ২২৮০ ১২৪০ ১১০০ ১০০০ ৯৫০ ৯০০

[২.২] উপেজলা
পয ােয় ডা
কােনকিভ াপন

[২.২.১]
সং দর

সংা ৫.০০ ০ ১০৬৩০ ৩৯৮০ ৩৫০০ ৩২০০ ৩০০০ ২৮০০

[২.৩] িশা
িতােন আইিস
াব াপন

[২.৩.১]
িতিত াব

সংা ৩.০০ ০ ০ ১৫০০ ১৪৫০ ১৪০০ ১৩৫০ ১৩০০

[২.৪] িভিডও
কনফােরিং িসেম
াপন

[২.৪.১]
ািপত িভিডও
কনফােরিং
িসেম

সংা ৩.০০ ০ ২১০ ৫৯০ ৫০০ ৪৫০ ৪৩০ ৪০০

[২.৫] যেশার
সফওয়ার
টকেনালিজ পােকর
এমিব ভবেনর ১
ল বগ ট িনম াণ

[২.৫.১]
িনিম ত স

বগ ট ২.০০ ০ ৫০০০০ ১০০০০০ ৯০০০০ ৮০০০০ ৭৫০০০ ৭০০০০

[২.৬] যেশার
সফওয়ার
টকেনালিজ পােকর
ডরেমটরী ভবেনর ৫০
হাজার বগ ট িনম াণ

[২.৬.১]
িনিম ত স

সংা ২.০০ ০ ১০০০০ ৫০০০০ ৪৫০০০ ৪০০০০ ৩৭০০০ ৩৫০০০



া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.৭] ৬৪ জলায়
াংেয়জ াব
াপন

[২.৭.১]
ািপত াব

সংা ১.০০ ০ ০ ৩০ ২৫ ২৩ ২০ ১৮

[২.৮] কািলয়াৈকর
হাইেটক পােকর ৩নং
ক-এর ি
সাদন

[২.৮.১] ি
সািদত

তািরখ ২.০০ ২৮-০৬-২০১৫ ২০-০৮-২০১৫ ২০-০৯-২০১৫ ২০-১০-২০১৫ ২০-১১-২০১৫ ২০-১২-২০১৫

[৩] মাঠ পয ােয়
জনসাধারেণর
মে আইিস
িবষেয়
সেচতনতা ি

২০

[৩.১] ICT
Expo ২০১৬
আেয়াজন

[৩.১.১]
বরাত ল

সংা ৮.০০ ২৩০ ২৫০ ২৫০ ২৪০ ২৩০ ২২০ ২০০ ২৫০ ২৫০

[৩.২] জলা ও
উপেজলা পয ােয়
িডিজটাল মলা
আেয়াজন

[৩.২.১]
আেয়ািজত
মলা

সংা ৬.০০ ৬৪ ৪৮০ ৪৮৮ ৪৫০ ৪৩৫ ৪৩০ ৪২০ ৪৮০ ৪৮০

[৩.৩] জাতীয় পয ােয়
আইিস িবষয়ক
সিমনার/ওয়াকশপ
আেয়াজন

[৩.৩.১]
আেয়ািজত
সিমনার

সংা ৬.০০ ০ ২০ ২৪ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ২৪ ২৪



া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৪] আইিস
িভিক আইিন
কাঠােমা
শিশালীকরণ

১৫

[৪.১] সাইবার
িনরাপা আইন এর
খসড়া ণয়ন

[৪.১.১] ণীত
খসড়া আইন

তািরখ ৫.০০ ০ ০ ২৮-০২-২০১৬ ৩১-০৩-২০১৫ ২৯-০৪-২০১৫ ৩১-০৫-২০১৬ ৩০-০৬-২০১৬

[৪.২] ই-সািভ স এা
ণয়েনর লে
ভং এর জ
আইন মণালেয়
রণ।

[৪.২.১] ণীত
খসড়া আইন

তািরখ ৪.০০ ৩১-১২-২০১৫ ৩১-০১-২০১৬ ২৯-০২-২০১৬ ৩১-০৩-২০১৬ ৩০-০৪-২০১৬

[৪.৩] জাতীয় ত ও
যাগােযাগ ি
নীিতমালা- ২০১৫
অেমাদেনর জ
ড়া কিপ
মিপিরষদ িবভােগ
রণ

[৪.৩.১] ণীত
খসড়া আইন

তািরখ ৩.০০ ৩০-১১-২০১৫ ৩১-১২-২০১৫ ৩১-০১-২০১৬ ২৯-০২-২০১৬ ৩১-০৩-২০১৬

[৪.৪] গেবষণা ও
উাবনী কােজ
ফেলাশীপ ও অদান
দােনর নীিতমালা
সংেশাধন।

[৪.৪.১] ণীত
খসড়া
নীিতমালা

তািরখ ৩.০০ ৩০-১১-২০১৫ ৩১-০১-২০১৬ ২৯-০২-২০১৬ ৩১-০৩-২০১৬ ৩০-০৪-২০১৬



া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দতার
সে বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন

৫

[১.১] খসড়া বািষ ক
কম সাদন ি
দািখল

[১.১.১] িশণ সমাির
পর িনধ ািরত সময়সীমার
মে খসড়া ি
দািখলত

িদন ১.০০ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

[১.২] বািষ ক
কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন
দািখল

[১.২.১] িনধ ািরত তািরেখ
ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ১.০০ ৩১-০৮-২০১৫ ০১-০৯-২০১৫ ০২-০৯-২০১৫ ০৩-০৯-২০১৫ ০৪-০৯-২০১৫

[১.৩] বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন পিরবীণ

[১.৩.১] দািখলত
অধ বািষ ক ও মািসক
িতেবদন

সংা ১.০০ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[১.৪] আওতাধীন
সংার সে বািষ ক
কম সাদন সংা
সমেঝাতা ারক
ার

[১.৪.১] সমেঝাতা ারক
ািরত

তািরখ ১.০০ ১৫-১০-২০১৫ ১৯-১০-২০১৫ ২২-১০-২০১৫ ২৬-১০-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫

[১.৫] বািষ ক
কম সাদন-এর
সে সংি
কম কতােদর
েণাদনা দান

[১.৫.১] বেদিশক
িশেণ িরত কম কতা

সংা ১.০০ ৩ ২ ১



া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] উাবন ও
অিভেযাগ
িতকােরর
মােম সবার
মােনায়ন

৫

[২.১] পিরবিতত
ফরােট
মণালয়/িবভাগ
এবং মাঠপয ােয়র
দরসেহ
িসেজস চাট ার
ণয়ন

[২.১.১] পিরবিতত
ফরােট
মণালয়/িবভােগর
িসেজস চাট ার
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১.০০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫

[২.১.২] মাঠপয ােয়র
দরসেহ িসেজস
চাট ার ণীত ও কািশত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[২.২] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[২.২.১] িনিত
অিভেযাগ

% ১.০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৩] সবা িয়ায়
উাবন কায ম
বাবায়ন

[২.৩.১] মণালয়/িবভাগ
ও অিধদর/সংাসেহ
কমপে এক কের
অনলাইন সবা চাত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[২.৩.২] মণালয়/িবভাগ
ও অিধদর/সংাসেহ
কমপে এক কের সবা
িয়া সহজীত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[৩] দতা ও
নিতকতার
উয়ন

৩

[৩.১] জাতীয়
াচার কৗশল
বাবায়ন

[৩.১.১] াচার বাবায়ন
পিরবীণ কাঠােমা
(monitoring
framework) ণীত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[৩.১.২] ন/২০১৬ এর
মে াচার
কম পিরকনার বাবািয়ত
কায ম

% ১.০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৩.২]
কম কতা/কম চারীেদর
িশণ আেয়াজন

[৩.২.১] িশেণর সময় জনঘা ১.০০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০



া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৪] ত
অিধকার ও
েণািদত
ত কাশ
বাবায়ন

২

[৪.১] ত কাশ
িনেদ িশকা ণয়ন

[৪.১.১] ত কাশ
িনেদ িশকা ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ১.০০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫

[৪.২] আওতাধীন
দর/সংায়
দািয়া কম কতা
িনেয়াগ

[৪.২.১] আওতাধীন সকল
দেরর দািয়া
কম কতার নাম ও
যাগােযােগর কানার
সলন ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ০.৫০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫

[৪.৩]
মণালয়/িবভােগ
বািষ ক িতেবদন
ণয়ন

[৪.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ০.৫০ ১৫-১০-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫ ১৫-১১-২০১৫ ৩০-১১-২০১৫ ১৫-১২-২০১৫

[৫] আিথ ক
বাপনার
উয়ন

২

[৫.১] বােজট
বাবায়ন কিমর
কম পিরিধ
যথাযথভােব অসরণ

[৫.১.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা (Budget
Implementation
Plan) ণীত ও
মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন
দািখলত

সংা ১.০০ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৫.২] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[৫.২.১] বছের অিডট
আপি িনিত

% ১.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

*সামিয়ক (provisional) ত
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া: ১৫ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক নর শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িসিসএ কোলার অব সা ফাইং অথিরজ (CCA)

২ িসইআর সাইবার ইমারেজী রসপ ম (CERT)

৩ িবিসিস বাংলােদশ কিউটার কাউিল (BCC)

৪ িবিসএস বাংলােদশ কিউটার সিমিত (BCS)

৫ িবআরিস বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশন রেলটরী কিমশন (BTRC)

৬ িবিসএল বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ কাানী িলিমেটড (BTCL)

৭ আইইউ ইারাশনাল টিলকিমউিনেকশন ইউিনয়ন (ITU)

৮ বিসস বাংলােদশ এােসািসেয়শন অব সফটওয়ার এ ইনফরেমশন সািভ েসস (BASIS)

৯ আইইই ইনফরেমশন টকেনালিজ ইিিনয়াস  এজািমেনশন (ITEE)

১০ উইটসা ওয়া ইনফরেমশন টকেনালিজ এ সািভ েসস এলােয় (WITSA)

১১ আইইএস ইনফরেমশন টকেনালিজ এেনবলড সািভ েসস (ITES)

১২ িবিড  িব ডেভলপড (TBD)

১৩ সােসক সাউথ এিশয়া সাব িরিজওনাল কাঅপােরশন (SASEC)



া: ১৬ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত এবং উপা 
সাধারণ
ম

[১.১] আই সের দ মানবসদ উয়ন [১.১.১] িশণ হণকারী
আই সের িবিভ িশেণর মােম দ মানবসদ উয়ন
করা

ত ও যাগােযাগ ি
িবভাগ, বাংলােদশ কিউটার
কাউিল, হাই-টক পাক
কপ

আইিস িবভােগর বািষ ক
িতেবদন

[১.২] ITEE পরীা হণ
[১.২.১] অংশহণকারী
পরীাথ

ITEE পরীা হেণর মােম আই সেরর মানবসদেক
আজািতক মােন উয়ন করা

বাংলােদশ কিউটার
কাউিল

আইিস িবভােগর বািষ ক
িতেবদন

[১.৩] আইিস িশেণ নারীর অংশহণ [১.৩.১] অংশহণকারী
আইিস সের মিহলােদর িশণ দােনর মােম াবলী কের
তালা

ত ও যাগােযাগ ি
িবভাগ

আইিস িবভােগর বািষ ক
িতেবদন

[১.৪] আইিস সের মাাস  াাম
উৎসািহত করেত ফেলাশীপ দান

[১.৪.১] দ মাাস 
ফেলাশীপ

আই সের দ মানবসদ উয়েনর জ মধাবী আই
ােয়টেদর লারশীপ দােনর মােম সহেযািগতা করা

ত ও যাগােযাগ ি
িবভাগ

আইিস িবভােগর বািষ ক
িতেবদন

[১.৫] উাবনী কােজ উৎসাহ দােনর জ
অদান দান

[১.৫.১] ি/িতান
আইিস িবষয়ক উাবনী কােজ উৎসািহত করার লে
ি/িতানেক অদান দান করা

ত ও যাগােযাগ ি
িবভাগ

আইিস িবভােগর বািষ ক
িতেবদন

[১.৬] িশেণর মােম িডিজটাল ার
বতেনর সা িফেকট দান

[১.৬.১] দানত
সা িফেকট

ত আদান দােন িনরাপা িনিত করার লে সরকাির
কম কতােদর িশেণর মােম সা িফেকট দান

কোলার অফ সা ফািয়ং
অথিরজ এর কায ালয়

িআইিস িবভােগর বািষ ক
িতেবদন

[১.৭] আইিস সের িপএইচিড াাম
উৎসািহত করেত ফেলাশীপ দান

[১.৭.১] দ িপএইচিড
ফেলাশীপ

আই সের দ মানবসদ উয়েনর জ গেবষণালক কােজ
মধাবীেদরেক লারশীপ দােনর মােম সহেযািগতা করা

ত ও যাগােযাগ ি
িবভাগ

আইিস িবভােগর বািষ ক
িতেবদন

[২.১] জলা পয ােয় ডা কােনকিভ
াপন

[২.১.১] সং দর

আইিস অবকাঠােমা ির জ জলা পয ােয় ২২৪০  অিফস
উপেজলা পয ােয়র ৩৯৮০  অিফসেক ড া কােনকিভ দান
করা এবং ৫৯০ িভিডও কনফােরিং চা করার মােম সরকাির
দরসহেক িডিজটালাইেজশেন সহায়তা করা

ত ও যাগােযাগ ি
অিধদর

আইিস িবভােগর বািষ ক
িতেবদন

[২.২] উপেজলা পয ােয় ডা কােনকিভ
াপন

[২.২.১] সং দর
উপেজলা পয ােয়র ৩৯৮০  অিফসেক ড া কােনকিভ দান
করা

ত ও যাগােযাগ ি
অিধদর

আইিস িবভােগর বািষ ক
িতেবদন

[২.৩] িশা িতােন আইিস াব াপন [২.৩.১] িতিত াব
সারােদেশর িবিভ িশা িতােন ২০০০ কিউটার াব াপন
করা

ত ও যাগােযাগ ি
অিধদর

আইিস িবভােগর বািষ ক
িতেবদন

[২.৪] িভিডও কনফােরিং িসেম াপন
[২.৪.১] ািপত িভিডও
কনফােরিং িসেম

৫৯০ িভিডও কনফােরিং চা করার মােম সরকাির
দরসহেক িডিজটালাইেজশেন সহায়তা করা

ত ও যাগােযাগ ি
অিধদর

আইিস িবভােগর বািষ ক
িতেবদন



া: ১৭ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত এবং উপা 
সাধারণ
ম

[২.৫] যেশার সফওয়ার টকেনালিজ পােকর
এমিব ভবেনর ১ ল বগ ট িনম াণ

[২.৫.১] িনিম ত স যেশার সফওয়ার টকেনালিজ পােকর এমিব ভবন িনম াণ করা
বাংলােদশ হাই-টক পাক
কপ

আইিস িবভােগর বািষ ক
িতেবদন

[২.৬] যেশার সফওয়ার টকেনালিজ পােকর
ডরেমটরী ভবেনর ৫০ হাজার বগ ট িনম াণ

[২.৬.১] িনিম ত স যেশার সফওয়ার টকেনালিজ পােকর ডরেমটরী ভবন িনম াণ করা
বাংলােদশ হাই-টক পাক
কপ

আইিস িবভােগর বািষ ক
িতেবদন

[২.৭] ৬৪ জলায় াংেয়জ াব াপন [২.৭.১] ািপত াব সারােদেশ জলা পয ােয় ৬৪ াংেয়জ াব াপন করা
ত ও যাগােযাগ ি
অিধদর

আইিস িবভােগর বািষ ক
িতেবদন

[২.৮] কািলয়াৈকর হাইেটক পােকর ৩নং ক-
এর ি সাদন

[২.৮.১] ি সািদত হাইেটক পাক উয়েনর জ ডেভলপােরর সে ি ার
কািলকাৈকর হাইেটক পাক
কপ

ত ও যাগােযাগি িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

[৩.১] ICT Expo ২০১৬ আেয়াজন [৩.১.১] বরাত ল

আইিস িশেক উৎসাহী করার লে জাতীয় ও আজািতক
পয ােয়র িেদর িনেয় েগাপেযাগী সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন
এবং জাতীয় ও আজািতক পয ােয়র িতানসেহর অংশহেণর
মােম দশীয় বািণজেক উৎসাহীকরণ

ত ও যাগােযাগ ি
িবভাগ

আইিস িবভােগর বািষ ক
িতেবদন

[৩.২] জলা ও উপেজলা পয ােয় িডিজটাল
মলা আেয়াজন

[৩.২.১] আেয়ািজত মলা

আইিস সরেক উৎসািহত করার লে জলা ও উপেজলা পয ােয়
সিমনার আেয়াজন এবং ল/কেলজ এবং ানীয় িতানসেহর
অংশহেণর মােম িডিজটাল বাংলােদশ িবিণ মােন উৎসাহ দান
করা

ত ও যাগােযাগ ি
িবভাগ

আইিস িবভােগর বািষ ক
িতেবদন

[৩.৩] জাতীয় পয ােয় আইিস িবষয়ক
সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন

[৩.৩.১] আেয়ািজত
সিমনার

আইিস সংা সব েশষ অগিত এবং এ িশের িবকাশেক রািত
করার লে জাতীয় পয ােয় েগাপেযাগী সিমনার/ওয়াকশপ
আেয়াজন

ত ও যাগােযাগ ি
িবভাগ

আইিস িবভােগর বািষ ক
িতেবদন

[৪.১] সাইবার িনরাপা আইন এর খসড়া
ণয়ন

[৪.১.১] ণীত খসড়া আইন
সাইবার অপরাধ রাধ করার লে সাইবার িনরাপা আইন এর
খসড়া ণয়ন।

ত ও যাগােযাগ ি
িবভাগ

আইিস িবভােগর বািষ ক
িতেবদন

[৪.২] ই-সািভ স এা ণয়েনর লে ভং
এর জ আইন মণালেয় রণ।

[৪.২.১] ণীত খসড়া আইন
ই-সািভ স সেহর সক এবং িনরাপদ বহার িনিত করার লে
ই-সািভ স এা ণয়ন

ত ও যাগােযাগ ি
িবভাগ

আইিস িবভােগর বািষ ক
িতেবদন

[৪.৩] জাতীয় ত ও যাগােযাগ ি
নীিতমালা- ২০১৫ অেমাদেনর জ ড়া
কিপ মিপিরষদ িবভােগ রণ

[৪.৩.১] ণীত খসড়া
আইন

তির সক বহার িনিত করার লে জাতীয় ত ও
যাগােযাগ ি নীিতমালা- ২০১৫ অেমাদেনর জ ড়া কিপ
মিপিরষদ িবভােগ রণ

ত ও যাগােযাগ ি
িবভাগ

আইিস িবভােগর বািষ ক
িতেবদন

[৪.৪] গেবষণা ও উাবনী কােজ ফেলাশীপ ও
অদান দােনর নীিতমালা সংেশাধন।

[৪.৪.১] ণীত খসড়া
নীিতমালা

ি এবং িতানসহেক গেবষণা ও উাবনী কােজ ফেলাশীপ ও
অদান দােনর লে নীিতমালা সংেশাধন।

ত ও যাগােযাগ ি
িবভাগ

আইিস িবভােগর বািষ ক
িতেবদন



া: ১৮ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম
সংি কম সাদন

চক
উ িতােনর িনকট সংি

মণালয়/িবভােগর তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা

উ িতােনর িনকট
তাশার মাা উেখ কন

তাশা রণ না হেল সা
ভাব

িবভাগ
ডাক ও টিলেযাগােযাগ
িবভাগ

সং দর ড া কােনিিভ
জলা-উপেজলা পয  িবিসএল
লাইন িবমান

৫০% কােনকিভ াপেন িবল হেব


