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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

বতমান সরকােরর ঘািষত পক বাবায়েনর লে বাংলােদশ হাইেটক পাক কপ উোগ হণ কেরেছ। আইিস খােত াপক
কম সংান ির লে দেশর িত িবভােগ পয ায়েম িত জলায় আই/হাই-টক পাক াপেনর কায ম চলমান রেয়েছ। গাজীর
জলার  কািলয়াৈকের  ‘বব  হাই-টক  িস’,  িসেলেট  ‘িসেলট  ইেলকিন  িস’  এবং  রাজশাহীেত  “বব  শখ  িজব  হাই-টক
পাক”এবং দেশর ১২ জলায় আই পাক িনম ােণর কাজ চলমান রেয়েছ। ইেতামে যেশাের ‘শখ হািসনা সফটওয়ার টকেনালিজ পােক
৪৮ আই কাািন, ঢাকার কারওয়ান বাজার ১২ তলা িবিশ জনতা টাওয়ার সফটওয়ার টকেনালিজ পােক ১৮ আই কাািনসহ
িনব ািচত ১০ Start-up কাািন বসািয়ক কায ম পিরচালনা করেছ। এছাড়াও ১৩ আই কাানীেক বসরকারী সফটওয়ার
টকেনালিজ পাক িহেসেব ঘাষণা করা হেয়েছ। এ পয  ১০ হাজার ৫০০ জনেক িশণাথেক আই/আইইএস িবষেয় িশণ দয়া
হেয়েছ। পাকেলার িতােন ১২ হাজার জেনর কম সংান হেয়েছ। আই খােত দ মানব সদ ির লে দেশর ১০ ােন আই
িনং এ ইনিকউেবশন সার’ াপেনর জ কায েদশ দান করা হেয়েছ। আই খােত দ মানব সদ ও উোা তিরর লে
চাম েকৗশল ও ি িবিবালেয় (েয়ট) ‘িবজেনস ইনিকউেবটর সার’ িনম াণ কাজ  হেয়েছ। হাই-টক পাক ডেভলপার ও
আই কাানীর জ ১৪  ােকেজ েণাদনা দান করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

১। ডেভলপার/কাদার কক যথাসমেয় হাই-টক পাক সেহর অবকাঠােমা িনম াণ স করা।
২। িবিনেয়াগকারী আকরণ ।
৩। েয়াজনীয় িম ািেত দীঘ িতা ও মামলা সংা জলতা ।

ভিবৎ পিরকনা:

সরকােরর িতিত অযায়ী দেশর িত জলায় পয ায়েম আই/হাই-টক পাক াপন। এবং সম পবািষ কী পিরকনার
১২.৩.১(iv) অযায়ী িত উপেজলায় িবজেনস েসস আউটেসািস ং (িবিপও) হাব িতা করা। আই খােত চািহদার িভিেত দ মানব
সদ ও উোা তির এবং এ লে আই িনং এ ইনিকউেবশন সার াপন করা। এছাড়া আই িশের উয়ন ও িবকােশর লে
এখােতর জ িরসাচ  এ ডেভলপেম এর অল পিরেবশ ি করা। আই/আইইএস খােত দিশ-িবেদিশ িবিনেয়াগ আ করার জ
িবিভ ধরেনর েমাশনাল কায ম হণ করা।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

আই/হাই-টক পাক এ ১ ল ৮০ হাজার বগ ট স তির;
আই িনং এ ইনিকউেবশন সার এ ১ ল ৮০ হাজার বগ ট স তির;
আই/আইইএস কাানীর মে সহজ শেত ১ ল ২০ হাজার বগ ট স বরা দান;
আই/আইইএস কাানীর জ ৭০০০ জনেক িশণ দান করা।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

বাপনা পিরচালক, বাংলােদশ হাই-টক পাক কপ

এবং

সিচব, ত ও যাগােযাগ ি িবভাগ: ডাক, টিলেযাগােযাগ ও তি মণালয়-এর মে ২০১৯
সােলর ......... মােসর ..... তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

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

১.১ পক (Vision)

বাংলােদেশ ‘আই ও হাই-টক িশের িবকাশ’

১.২ অিভল (Mission)
তণ-তণীেদর কম সংান ির লে দেশ আজািতক মােনর হাই-টক পাক এবং আই িনং এ ইনিকউেবশন সার
াপেনর মােম আই/ আইইএস বসােয়র অল পিরেবশ তির করা এবং দিশ-িবেদিশ িবিনেয়াগ ি করা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. আই/আইইএস সের অবকাঠােমা উয়ন
২. বাংলােদশ হাই-টক পাক কপের েমাশনাল কায ম
৩. আই/আইইএস সের মানব সদ উয়ন/িশণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
২. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. বাংলােদেশ আজািতক মােনর হাই-টক পাক িনম ােণ পিরকনা হণ এবং বাবায়ন।
২. হাই-টক িশ াপন ও িবকােশর জ দেশর িবিভ ােন সরকার কক অথবা বসরকারী উোেগ পাক াপন
৩. পােকর ু বাপনা ও পিরচালনা, উয়ন এবং অা আসিক িবষয়ািদ সেক কায কর পদেপ হণ
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সকশন ২
দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
ড়া ফলাফল

চক
একক

ত অজন
২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২০-২১ ২০২১-২০২২

আই কাানীর জ স/ ার তির িনিম ত স বগ ট ২ হাজার ১ ল ১.৮০ ল ১.০০ ল ১.০০ ল আইিস িবভাগ ও িবএইচিপএ
ত ও যাগােযাগ ি িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

িশণ ভবন তির িনিম ত স বগ ট -- ৮৪ হাজার ১.৮০ ল ১.০০ ল -- আইিস িবভাগ ও িবএইচিপএ
ত ও যাগােযাগ ি িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

আই কাানী ও াট  আপেদর মােঝ
স/ ার বরা দান

বরা প বগ ট ১.০০ ল ০.৩০ ল ১.০০ ল ২.০০ ল -- আইিস িবভাগ ও িবএইচিপএ
ত ও যাগােযাগ ি িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

ত ও যাগােযাগ ি িশের জ দ
মানব সদ তির।

িশিত জনবল জন ৬,৪০০ ২৭০০ ৭০০০ ১০০০০ ১০০০০ আইিস িবভাগ ও িবএইচিপএ
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
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১]
আই/আইইএস
সের অবকাঠােমা
উয়ন

৫০

[১.১] িবিভ সরকারী
এবং বসরকারী
িবিবালেয় াব াপন

[১.১.১] ািপত
াব

সমি সংা ৫ ০ ১৫ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৯ ০

[১.২] িশণ ও
ইনিকউেবশন ভবন িনম াণ

[১.২.১] িনিম ত
স

সমি বগ ট ১৫ ০ ৪৮০০০ ১৮০০০০ ১,৬৫,০০০ ১,৫৫,০০০ ১,৫০,০০০ ১৪০,০০০ ১০০,০০০ ০

[১.৩] এইচিপ /
এসিপেত
এিব/এমিপিব িনম ান

[১.৩.১] িনিম ত
স

সমি বগ ট ২০ ০ ৫০০০০ ১৮০০০০ ১৬০০০০ ১৪০০০০ ১২০০০০ ১০০০০০ ১০০০০০ ০

[১.৪] িসেলট হাই-টক
পােকর সাইট উয়ন

[১.৪.১]
উয়নত িম

সমি
ঘন
িমটার

৬ ০ ৩০০০০০০ ৪৩৫০০০ ৪১৫০০০ ৪০০০০০ ৩৮০০০০ ৩৫০০০০ ০ ০

[১.৪.২] িনিম ত
বধ

সমি
ঘন
িমটার

২ ০ ০ ১২৪০০০ ১২০০০০ ১১৫০০০ ১১০০০০ ১০০০০০ ০ ০

[১.৪.৩]
শাসিনক ভবন
িনম াণ

সমি বগ ট ২ ০ ০ ২০০০০ ১৯০০০ ১৭০০০ ১৬০০০ ১৫০০০ ০ ০

[২] বাংলােদশ হাই-
টক পাক
কপের
েমাশনাল কায ম

১৩

[২.১] আই কাানী ও
াট  আপেদর ার বরা
দান

[২.১.১] বরা
প

সমি বগ ট ৮ ১০০০০০ ৩০০০০ ১০০০০০ ৯০০০০ ৮০০০০ ৭০০০০ ৬০০০০ ১০০০০০ ২০০০০০

[২.২] সিমনার/
ওয়াকসপ আেয়াজন

[২.২.১]
আেয়ািজত
সিমনার

সমি সংা ৩ ০ ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ০ ০

[২.৩] িবিভ
(দেশ/িবেদেশ) আই
মলায় অংশহণ

[২.৩.১]
অংশহণত
মলা

সমি সংা ২ ০ ২ ২ ১ ০ ০ ০ ০ ০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ম ২৯, ২০১৯ ১৬:৪১ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, লাই ২৮, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩]
আই/আইইএস
সের মানব সদ
উয়ন/িশণ

১২
[৩.১] তণ-তণীেদর
আই/ আইইএস
িবষেয় িশণ দান

[৩.১.১]
িশিত জনবল

সমি সংা ১২ ৬৪০০ ২৭০০ ৭০০০ ৬৫০০ ৫৫০০ ৫০০০ ৪৫০০ ১০০০০ ১০০০০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ম ২৯, ২০১৯ ১৬:৪১ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, লাই ২৮, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[১.১] দর/সংায় ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথবহার গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত গড় % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত গড় % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[১.২] দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[১.৩] দর/সংাকক
উাবনী উোগ/ উয়ন
ক বাবায়ন

[১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৪] সবা সহিজকরণ

[১.৪.১] নতম এক সবা সহিজকরণ
েসস াপসহ সরকাির আেদশ জািরত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯

[১.৪.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

[১.৫] িপআরএল র ২ মাস
েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও 
নগদায়নপ জারী করা

[১.৫.১] িপ আর এল আেদশ জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৫.২]  নগদায়ন প জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৬.২] িনেয়াগ দানত সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭] িবভাগীয় মামলা
িনি

[১.৭.১] িবভাগীয় মামলা িনিত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[১.৮.১] সকল তহালনাগাদত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ম ২৯, ২০১৯ ১৬:৪১ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, লাই ২৮, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন বাপনা
সংা িশণসহ অা িবষেয়
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৬০

[২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির সকল
িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সমি সংা ১ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র ২০১৯-
২০ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০

[২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০

[২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

গড় % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ম ২৯, ২০১৯ ১৬:৪১ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, লাই ২৮, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
ণীত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩

[৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ (এিডিপ)
বাবািয়ত

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির জ
পািরশত অিডট আপি

সমি % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.৩.২] অিডট আপি িনিত সমি % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৫] ইারেনট িবলসহ
ইউিল িবল পিরেশাধ

[৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর ইারেনট
িবল পিরেশািধত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.২] টিলেফান িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ম ২৯, ২০১৯ ১৬:৪১ া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, লাই ২৮, ২০১৯

আিম, বাপনা পিরচালক, বাংলােদশ হাই-টক পাক কপ, সিচব, ত ও যাগােযাগ ি িবভাগ: ডাক,
টিলেযাগােযাগ ও তি মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ
থাকব।

আিম,  সিচব,  ত  ও  যাগােযাগ  ি  িবভাগ:  ডাক,  টিলেযাগােযাগ  ও  তি  মণালয়  িহসােব  বাপনা
পিরচালক, বাংলােদশ হাই-টক পাক কপ-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন
েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

বাপনা পিরচালক
বাংলােদশ হাই-টক পাক কপ

তািরখ

সিচব
ত ও যাগােযাগ ি িবভাগ: ডাক,
টিলেযাগােযাগ ও তি মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এমিপিব মাি পারপাস ভবন

২ আইইএস ইনফরেমশন টকেনালিজ এানাবল সািভ েসস

৩ আই ইনফরেমশন টকেনালিজ

৪ িবিপও িবজেনস েসস আউটেসািস ং

৫ আরএিড িরসাচ  এ ডেভলপেম

৬ BBS Bangladesh Bureau of Statistics

৭ এমিব মাি টেন ভবন
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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

উপা 

[১.১] িবিভ সরকারী এবং বসরকারী
িবিবালেয় াব াপন

[১.১.১] ািপত াব
িতিত াব সহ আর এ িড-র কােজ বহার করা
হেব

বাংলােদশ হাই-টক পাক কপ সংা
আইিস িবভাগ ও বাংলােদশ হাই-টক পাক
কপের বািষ ক িতেবদন

[১.২] িশণ ও ইনিকউেবশন ভবন
িনম াণ

[১.২.১] িনিম ত স
তণ-তণীরা আই/ আইইএস িবষেয় িশণ চারী
করেব বা উো হেব

বাংলােদশ হাইেটক পাক কপ বগ ট
আইিস িবভাগ ও বাংলােদশ হাই-টক পাক
কপের বািষ ক িতেবদন

[১.৩] এইচিপ / এসিপেত
এিব/এমিপিব িনম ান

[১.৩.১] িনিম ত স
িনিম ত স/ার আই কাানীসেহর মে বরা
দান করা হেব।

বাংলােদশ হাই-টক পাক কপ বগ ট
আইিস িবভাগ ও বাংলােদশ হাই-টক পাক
কপের বািষ ক িতেবদন

[১.৪] িসেলট হাই-টক পােকর সাইট
উয়ন

[১.৪.১] উয়নত িম অবকাঠােমা তিরর জ িম উয়ন করা হেব বাংলােদশ হাই-টক পাক কপ ঘনিমটার
আইিস িবভাগ ও বাংলােদশ হাই-টক পাক
কপের বািষ ক িতেবদন

[১.৪.২] িনিম ত বধ
িসেলট ইেলকিন িসর উয়নত িমর রার জ
বাধ িনম াণ করা হেব

বাংলােদশ হাই-টক পাক কপ ঘনিমটার
আইিস িবভাগ ও বাংলােদশ হাই-টক পাক
কপের বািষ ক িতেবদন

[১.৪.৩] শাসিনক ভবন
িনম াণ

িসেলট ইেলকিন িসর শাসিনক কাজ পিরচালনার
জ ভবন িনম ান করা হেব

বাংলােদশ হাই-টক পাক কপ বগ ট
আইিস িবভাগ ও বাংলােদশ হাই-টক পাক
কপের বািষ ক িতেবদন

[২.১] আই কাানী ও াট 
আপেদর ার বরা দান

[২.১.১] বরা প
সণ  তত স/ ার বসায় পিরচালনার জ
আই কাানীর মে বরা দান করা হেব।

বাংলােদশ হাই-টক পাক কপ বগ ট
আইিস িবভাগ ও বাংলােদশ হাই-টক পাক
কপের বািষ ক িতেবদন

[২.২] সিমনার/ ওয়াকসপ আেয়াজন
[২.২.১] আেয়ািজত
সিমনার

াপক চার-চারণার জ সিমনার আেয়াজন করা
হেব।

বাংলােদশ হাই-টক পাক কপ সংা
আইিস িবভাগ ও বাংলােদশ হাই-টক পাক
কপের বািষ ক িতেবদন

[২.৩] িবিভ (দেশ/িবেদেশ) আই
মলায় অংশহণ

[২.৩.১] অংশহণত
মলা

দেশ-িবেদেশ িবিনেয়াগ আকরেণর জ িবিভ
মলায় অংশহন করা হেব।

বাংলােদশ হাই-টক পাক কপ সংা
আইিস িবভাগ ও বাংলােদশ হাই-টক পাক
কপের বািষ ক িতেবদন

[৩.১] তণ-তণীেদর আই/
আইইএস িবষেয় িশণ দান

[৩.১.১] িশিত জনবল
আই পােকর চািহদা মটােনার জ দকম ও
উোা তিরর জ িশণ দান করা হেব

আইিস িবভাগ ও বাংলােদশ হাই-
টক পাক কপের বািষ ক
িতেবদন

সংা
আইিস িবভাগ ও বাংলােদশ হাই-টক পাক
কপের বািষ ক িতেবদন
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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

তাশা রণ না হেল সা
ভাব

অা
বব হাই-টক িসেত িনেয়াগ
া ডেভলপার

বরা প যথাসমেয় স িনম ান ও বরাকরণ
বব হাই-টক িসেত িনেয়াগ া ডেভলপারগণ
স িনম ান বরাকরেন িনেয়ািজত

স িনম ান ও স বরাকরন
িবলিত হেব

অা
বব হাই-টক িসেত িনেয়াগ
া ডেভলপার

িনিম ত স যথাসমেয় স িনম ান ও বরাকরণ
বব হাই-টক িসেত িনেয়াগ া ডেভলপারগণ
স িনম ান বরাকরেন িনেয়ািজত

স িনম ান ও স বরাকরন
িবলিত হেব


