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আিলক / জানাল অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Regional/Zonal Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

বাংলােদশ  কিউটার  কাউিল  (িবিসিস)  সরকার  িতত  পক  ২০৪১  বাবায়েন  সরকােরর  অতম  ধান  সহায়ক  িতান।
আইিসেত দ মানব সদ উয়েন িবিসিসর অকায ালয় ওেতাতভােব কাজ করেছ। সািতক বছর েলােত অকায ালয় হেত ১৪
ােচ ২৮০জন িতবী াি, ৯  ময়াদী ােচ ১৮০জন, ২ দীঘ  ময়াদী ােচ ৩৬জন, ১ কম শালায় ২০ জনসহ সব েমাট
৫১৬জনেক িশণ দান করা হেয়েছ। জলা শাসেকর কায ালয়সহ ানীয় পয ােয়র িবিভ সরকাির অিফেসর সােথ সমেয়র মােম
িবিসিস’র িবিভ কায ম স করেছ। ইনেফাসরকার-২ এর আওতায় হর ফিরদেরর িবিভ সরকারী িতােন ইারেনট সবা দান
করা হে যার রনােবন কায ম িবিসিস’র নটওয়াক অপােরশন সারসহ অকায ালয় থেক দান করা হে। এছাড়াও িবিসিস কক
িবিভ সরকারী কায ালেয় ািপত িভিডও কনফােরিং িসেম সচল রাখেত সব াক সহেযািগতা চািলেয় যাে।

সমা এবং চােলসহ:

- অ কায ালেয়র িনজ ায়ী অবকাঠােমা নই। য কারেণ ায়ীভােব নটওয়াক িসেম ও ােবর আিনকায়ন করা যাে না।
- আিলক কায ালেয়র সাংগঠিনক কাঠােমােত পয া জনবেলর অভাব, এছাড়া বতমান কাঠােমার িবমান ৬ কম কতা/কম চারী পেদর
মে ৪  থাকায় কায ালয়র কায ম পিরচালনায় িব হে;
- আিলক কায ালেয়র িনজ কান পিরবহণ না থাকা এবং মাঠ পয ােয় িবিসিস কক পিরচািলত কের কায েমর সােথ আিলক
কায ালেয়র সময় না থাকায় সবা হীতােক সবা দান িবিত হে।
- িবিভ সরকাির দেরর মােম /িবনাে িশণ দােনর িবপরীেত িবিসিস কক িনধ ািরত িফ -এর মােম দানত িশণ
জনিয়তা হারাে।

ভিবৎ পিরকনা:

- আিলক পয ােয়র ত ও যাগােযাগ ি খােত িবকােশর জ “ি াব ও সফটওয়ার িফিনিসং ল াপেনর মােম িবিসিস
আিলক কায ালয়সহ শিশালীকরণ” শীষ ক কের আওতায় ায়ী অবকাঠােমা িনম ােণর মােম অ অেল এক তি বলয়
তির কের আবািসক িশেণর বা করা।
- আিনক ি িনভর পশাজীিব তরীর লে িশণ কািরলাম উয়ন।
-  ময়ািদ েফশনাল কাস সহ অফলাইন িশেণর পাশাপািশ অনলাইেন িশণ দান।
- িািং/াট আপ ইনিকউেবশেন সহায়তা দান।
- িবিবালয় ও কািরগির িশােবােড  পিরচািলত েকৗশলী িশা কািরলােমর উপেযাগী ইাণ িশপ/িশণ াাম চা।
- আিলক কায ালয়সেহ ভর সা িফেকশন কাস  পিরচালনাসহ পরীােক াপন।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

কীয় ভােব জাতীয় নটওয়াক অপােরশন সার NOC -এর পাশাপািশ ানীয় পয ােয় সরকাির দের ািপত নটওয়াক
সংেযাগ মিনটিরং, মারামত ও রণােবণ সবা দান।
িতবী ির মতায়েনর জ কমপে ২০ জন িশণাথেক আইিস িশণ দান।
 ময়াদী, দীঘ  ময়াদী ও কামাইজড িশণ কােস  ১০০ জন িশণাথেক আইিস িশণ দােনর মােম দ মানব
সদ তির করা।
িবিভ সরকাির অিফেসর ণ  সকল িভিডও কনফােরিং িসেমেলা সচল করা।
িনজ াপনা তিরর কয েমর অংশ িহসােব িম অিধহন িয়া সমা করা।
৪থ  িশ িবব এর উপর িশণ/ সিমনার/ কম শালার আেয়াজন 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 ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

আিলক পিরচালক, বাংলােদশ কিউটার কাউিল, আিলক কায ালয়, ফিরদর

এবং

িনব াহী পিরচালক, বাংলােদশ কিউটার কাউিল-এর মে ২০২২ সােলর ................. মােসর
................. তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
আিলক / জানাল অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

ত ও যাগােযাগ ির বখী বহার িনিত করার মােম ানিভিক সমাজ িতায় সহায়তা দান।

১.২ অিভল (Mission)
তা ও িনরাপার সােথ নাগিরকেদর উত সবা দান। ত ও যাগােযাগ ির গেবষণা ও উয়েনর মােম জাতীয় ল
অজেন সরকারেক সহায়তা করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ আিলক / জানাল অিফেসর কম সাদেনর 

১. ত ি িভিক িশের সাের দ মানব সদ উয়ন
২. ই-গভেন  বাবায়ন
৩. নারী ও িতবী িেদর সমতা উয়ন
৪. সরকার কক হীত আইিস কায ম অবিহতকরণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ত ও যাগােযাগ ি িবষেয় গপেযাগী ও মান সত িশেণর মােম মানব সদ উয়ন;
২. আিলক পয ােয় ত ি িবষয়ক অবকাঠােমা উয়ন সংা কায েম সিয় অংশহন;
৩. ই-গভঃ বাবায়েন েয়াজনীয় পরামশ  সবা দান এবং সিমনার ও কম শালার আেয়াজন;
৪. াশনাল ই-গভঃ নটওয়াক সসারেন সরকাির দরসেহ কািরগির সবা দান;
৫. আইিস িরেসাস  সার বহার কের তি সের িতবী িেদর মতায়ন;
৬. আইিসর িনরাপদ বহার িবষয়ক কায ম অবিহতকরণ;
৭. িবিসিস কক দশাপী ািপত নটওয়াক ও িভিডও কনফােরিং িসেম সচল রাখেত পয া সহেযািগতা দান;
৮. সরকাির/বসরকাির দরসেহর চািহদা অযায়ী িবিসিস আিলক কায ালেয়র াব িবধা দান;
৯. সরকাির দেরর চািহদা অযায়ী আইিস িবষয়ক িশেণ দ িরেসাস  পারসন রণ;
১০. উপ  কায াবলী সাদেনর জ েয়াজনীয় য কান পদেপ হণ;
১১. ধান কায ালয় িনেদ িশত য কান দািয় পালন;
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

ত ি িভিক িশের সাের
দ মানব সদ উয়ন

িশণাথ সংা ৯৮ ১০০ ১২০ ১৪০
EPWDICT েজ, Women চার,
BWIT, BIID, BCC

িশণ িতেবদন

ই-গভেন  বাবায়ন
দানত সবা সংা ১৩৬ ৬০৫ ৪০০ ৪৫০ ৫০০

BCC(NOC), NTTN (BTCL, F@H,
SCL)

BCC NOC, NTTN এর
িতেবদন

িশণাথ সংা ২০ ৩০ ৪০ িবিসিস ও অা সরকাির দর/সংা িশণ িতেবদন

নারী ও িতবী িেদর সমতা
উয়ন

িশণাথ সংা ১৮০ ৪০ ৫০ ৬০
NDD েজ, Women চার, BWIT,
BIID, BCC

িশণ িতেবদন

সরকার কক হীত আইিস
কায ম অবিহতকরণ

আেয়ািজত ইেভ সংা ১ ৭ ১ ২ ৩
BCC, ানীয় িবিভ সরকারী/রসরকারী দর
সংা

সিমনার/কম শালার/ অবিহতকরণ
কােইন সংা িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] ত ি
িভিক িশের
সাের দ মানব
সদ উয়ন

২৫
[১.১]  ও দীঘ  ময়াদী
িশণ আেয়াজন

[১.১.১]
িশণাথ

সমি সংা ২৫ ৯৮ ১০০ ৮০ ৬০ ৪০ ২০ ১২০ ১৪০

[২] ই-গভেন 
বাবায়ন

২০

[২.১] জাতীয় নটওয়াক
উয়েন কািরগির সবা

[২.১.১] কািরগির
সবা

সমি সংা ৪ ১৩৬ ৫৯২ ৩৮৫ ৩৫০ ৩২০ ৩০০ ২৮০ ৪০০ ৪৫০

[২.২] িভিডও কনফাের
িসেম িনরিবি রাখার
িনিম কািরগির সবা

[২.২.১] কািরগির
সবা

সমি সংা ৪ ২০ ১৩ ১৫ ১৩ ১১ ৯ ৭ ২০ ২৫

[২.৩] ই-গভাণ েম
বাবায়েন িশণ

[২.৩.১]
অংশহনকারী

সমি সংা ২ ২০ ১০ ৩০ ৪০

[২.৪] সরকাির দরসেহ
ত ি িবষয়ক পরামশ 
সবা দান/িবিভ সভায়
অংশহণ

[২.৪.১] দানত
পরামশ  সবা

সমি সংা ১০ ২ ২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১৪ ১৬

[৩] নারী ও িতবী
িেদর সমতা
উয়ন

১৫

[৩.১] নারীর সমতা উয়েন
িশণ আেয়াজন

[৩.১.১]
িশণাথ

সমি সংা ১০ ২০ ২০ ১০ ৩০ ৪০

[৩.২] িতবী িেদর
সমতা উয়েন িশণ
আেয়াজন

[৩.২.১]
িশণাথ

সমি সংা ৫ ১৬০ ২০ ১০ ৩০ ৪০

[৪] সরকার কক
হীত আইিস
কায ম
অবিহতকরণ

১০
[৪.১] সিমনার/কম শালার/
অবিহতকরণ কােইন
আেয়াজন

[৪.১.১]
আেয়ািজত ইেভ

সমি সংা ১০ ১ ৭ ১ ২ ৩
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ৪৪ ৪৮ ৫০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ৪৮ ৪৮ ৫০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪ ২৩ ২৩ ২৫

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ২২.৫ ২৩ ২৫

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ২৫ ২৩ ২৫

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, আিলক পিরচালক, বাংলােদশ কিউটার কাউিল, আিলক কায ালয়, ফিরদর, িনব াহী পিরচালক,
বাংলােদশ কিউটার কাউিল-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, িনব াহী পিরচালক, বাংলােদশ কিউটার কাউিল িহসােব আিলক পিরচালক, বাংলােদশ কিউটার
কাউিল, আিলক কায ালয়, ফিরদর-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন
েয়াজনীয়  সহেযািগতা  দান  করব।

ািরত:

আিলক পিরচালক
বাংলােদশ কিউটার কাউিল, আিলক
কায ালয়, ফিরদর

তািরখ

িনব াহী পিরচালক
বাংলােদশ কিউটার কাউিল

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ইিপডিউিডআইিস(EPWDICT) এমপাওয়ারেম অব পারসনস উইথ িডজএািবিলস ইনিডং এনিডিড  আইিস

২ এনওিস(NOC) নটওয়াক অপােরশন সার

৩ এনএন(NTTN) াশনাল টিলকিমিনউেকশন ািমশন নটওয়াক

৪ এনিডিড(NDD) িনউেরা ডভেলপেমাল িডজঅড ার

৫ এফ@এইছ(F@H) ফাইবার @ হাম িলিমেটড

৬ এসিসএল(SCL) সািমট কিমউিনেকশন িলিমেটড

৭ িবআইআইিড(BIID) বাংলােদশ ইনিউট অব আইিস ইন ডভলপেম

৮ িবডিউআই(BWIT) বাংলােদশ উইেমন ইন টকেনােলাজী

৯ িবিসিস(BCC) বাংলােদশ কিউটার কাউিল
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১]  ও দীঘ  ময়াদী িশণ আেয়াজন [১.১.১] িশণাথ িবিসিস আিলক কায ালয় ফিরদর িশণ িতেবদন

[২.১] জাতীয় নটওয়াক উয়েন কািরগির সবা [২.১.১] কািরগির সবা BCC(NOC), NTTN (BTCL, F@H, SCL) BCC NOC, NTTN এর িতেবদন

[২.২] িভিডও কনফাের িসেম িনরিবি রাখার িনিম কািরগির সবা [২.২.১] কািরগির সবা BCC(NOC), NTTN (BTCL, F@H, SCL) BCC NOC, NTTN এর িতেবদন

[২.৩] ই-গভাণ েম বাবায়েন িশণ [২.৩.১] অংশহনকারী িবিসিস ধান কায ালয় ও িবিসিস আিলক কায ালয় ফিরদর িশণ িতেবদন

[২.৪] সরকাির দরসেহ ত ি িবষয়ক পরামশ  সবা দান/িবিভ
সভায় অংশহণ

[২.৪.১] দানত পরামশ  সবা িবিসিস আিলক কায ালয় ফিরদর আিলক কায ালেয়র িতেবদন

[৩.১] নারীর সমতা উয়েন িশণ আেয়াজন [৩.১.১] িশণাথ িবিসিস আিলক কায ালয় ফিরদর ও িবিসিস ধান কায ালয় িশণ িতেবদন

[৩.২] িতবী িেদর সমতা উয়েন িশণ আেয়াজন [৩.২.১] িশণাথ িবিসিস আিলক কায ালয় ফিরদর, ক দর ও িবিসিস ধান কায ালয় িশণ িতেবদন, ক দেরর িতেবদন

[৪.১] সিমনার/কম শালার/ অবিহতকরণ কােইন আেয়াজন [৪.১.১] আেয়ািজত ইেভ িবিসিস ধান কায ালয় ও িবিসিস আিলক কায ালয় ফিরদর আিলক কায ালেয়র িতেবদন



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, এিল ২৬, ২০২২

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
সরকাির দরসেহ ত ি িবষয়ক পরামশ  সবা দান/িবিভ সভায়
অংশহণ

দানত পরামশ  সবা ানীয় পয ােয়র সরকাির দরসহ ানীয় পয ােয়র সরকাির দরসেহর চািহদা াির মােম

নারীর সমতা উয়েন িশণ আেয়াজন িশণাথ বাংলােদশ কিউটার কাউিল, ঢাকা িবিসিস ধান কায ালেয়র িনেদ শনা ও বােজট াির মােম

ই-গভাণ েম বাবায়েন িশণ অংশহনকারী বাংলােদশ কিউটার কাউিল, ঢাকা িবিসিস ধান কায ালয় কক দ িনেদ শনা ও বােজট াির মােম

িতবী িেদর সমতা উয়েন িশণ আেয়াজন িশণাথ বাংলােদশ কিউটার কাউিল, ঢাকা িতবীেদর ক ও িবিসিস ধান কায ালেয়র িনেদ শনা ও বােজট াির মােম

সিমনার/কম শালার/ অবিহতকরণ কােইন আেয়াজন আেয়ািজত ইেভ বাংলােদশ কিউটার কাউিল, ঢাকা িবিসিস ধান কায ালেয়র িনেদ শনা ও বােজট াির মােম

িভিডও কনফাের িসেম িনরিবি রাখার িনিম কািরগির সবা কািরগির সবা বাংলােদশ কিউটার কাউিল, ঢাকা িবিসিস ধান কায ালয় হেত িনেয়াগত জনবেলর মােম

জাতীয় নটওয়াক উয়েন কািরগির সবা কািরগির সবা বাংলােদশ কিউটার কাউিল, ঢাকা িবিসিস ধান কায ালয় হেত িনেয়াগত জনবেলর মােম
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


