
 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

        , জজরা কাম যারয়, তথ্য ও জমাগাদমাগ প্রযুক্তি অক্তধদপ্তয, কুক্তিগ্রাভ  

এফাং 

ভাক্তযচারক, তথ্য ও জমাগাদমাগ প্রযুক্তি অক্তধদপ্তয 

ভদে স্বাক্ষক্তযত 

 

ফাক্তল যক কভ যম্পাদন চুক্তি 

 

 

 

 

 

 

০১ জুরাই, ২০১৯ - ৩০ জুন, ২০২০ 
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সূচিত্র 
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তথ্য ও জমাগাদমাগ প্রযুক্তি অক্তধদপ্তয, জজরা কাম যারয়, কুক্তিগ্রাভ এয কভ যম্পাদদনয াক্তফ যক ক্তচত্র ৪-৫ 

জকন ১: রূকল্প (Vision), অক্তবরক্ষয (Mission), জকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic 

Objectives) এফাং কাম যাফরী (Functions) 
৬ 
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এফাং রক্ষযভাত্রামূ 
৭-১৪ 

াংদমাজনী ১: ব্দ াংদক্ষ (Acronyms) ১৬ 

াংদমাজনী ২: কভ যম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাগ/াংস্থা এফাং ক্তযভা দ্ধক্ততয ক্তফফযণ ১৭-১৮ 
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উক্রভচিকা (Preamble) 

 

যকাক্তয দপ্তয/াংস্থামূদয প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক দক্ষতা বৃক্তদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফক্তদক্ত জজাযদায কযা, সুান 

াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায ক্তনক্তিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয-  

জপ্রাগ্রাভায, তথ্য ও জমাগাদমাগ প্রযুক্তি অক্তধদপ্তয, জজরা কাম যারয়, কুক্তিগ্রাভ 

এফাং 

ভাক্তযচারক, তথ্য ও জমাগাদমাগ প্রযুক্তি অক্তধদপ্তয  এয ভদে ২০১৯ াদরয জুন ভাদয ১৪ তাক্তযদে এই 

ফাক্তল যক কভ যম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষক্তযত র। 

এই চুক্তিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ ক্তনম্নক্তরক্তেত ক্তফলয়মূদ ম্মত দরন: 
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তথ্য ও জমাগাদমাগ প্রযুক্তি অক্তধদপ্তয, জজরা কাম যারয়, কুক্তিগ্রাভ এয কভ যম্পাদদনয াক্তফ যক ক্তচত্র 

(Overview of the Performance of the Department of ICT, District office, Kurigram ) 
 

াম্প্রচিক অর্জন, িযালরঞ্জ এফং বচফষ্যৎ চযকল্পনা 

 

তথ্য ও জমাগাদমাগ প্রযুক্তি অক্তধদপ্তয, জজরা কাম যারয়, কুক্তিগ্রাভ এয াম্প্রক্ততক ফছয মূদয (৩ ফছয) প্রধান অজযনঃ 

 

ফাাংরাদদদক জ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি ক্তনব যয ভেভ আদয়য জদদ উন্নীত কযায রদক্ষয ক্তডক্তজটার ফাাংরাদদ  ক্তফক্তনভ যাদণ (রূকল্প-

২০২১) তথ্য ও জমাগাদমাগ প্রযুক্তি অক্তধদপ্তয জটকই উন্নয়দনয ভােদভ  আইক্তটি অফকাঠাদভা উন্নয়ন, ই-গবন্যান্স প্রক্ততষ্ঠায় 

ায়তা, আইক্তটি ক্তদল্পয উন্নয়ন ও ভানফ ম্পদ উন্নয়দনয কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন কযদছ।এয অাং ক্তদদফ তথ্য ও 

জমাগাদমাগ প্রযুক্তি অক্তধদপ্তযদযয কুক্তিগ্রাভ জজরা কাম যারয় ও উদজরা কাম যারদয় কভ যযত কর জপ্রাগ্রাভায/কাযী 

জপ্রাগ্রাভাযগণ জজরা ও উদজরায কর যকাক্তয দপ্তয ফ যস্তদযয জনগণদক ক্তফক্তবন্ন ধযদণয তথ্য ও প্রযুু্ক্তি ক্তনব যয জফা, 

যাভ য, জটকক্তন্যদকর াদাট য  কর ধযদনয আইক্তটি ম্পক্তকযত কাম যক্রদভ ায়তা প্রদান কদয মাদচ্ছ। আইক্তটি 

ম্প্রাযদণয রদক্ষয জজরা ম যাদয় তথ্য ও জমাগাদমাগ প্রযুক্তি ক্তদফ ২০১৭, ক্তডক্তজটার ফাাংরাদদ ক্তদফ ২০১৮, জাতীয় 

ইন্টাযদনট প্তা, জাতীয় উন্নয়ন জভরা-২০১৭, ২০১৮, ক্তডক্তজটার উদ্ভাফনী জভরা-২০১৭, ২০১৮,  জাতীয় ক্তশু ক্তকদায 

জপ্রাগ্রাক্তভাং প্রক্ততদমাক্তগতা-২০১৮ এয আদয়াজন কযা দয়দছ। ২০১৫-১৬ অর্ জফছলয “াযালেলয চক্ষা প্রচিষ্ঠালন কচিউটায 

ও বালা প্রচক্ষি ল্যাফ স্থান” ীল জক প্রকলল্পয আওিায় কুচিগ্রাভ জর্রায় ০১ টি বালা চক্ষা ল্যাফ 31 টি চক্ষা 

প্রচিষ্ঠালন জভাট 31 টি জখ যালর চডচর্টার ল্যাফ (কচিউটায ল্যাফ) স্থালনয কার্ ভাপ্ত লয়লছ। ২০১৬-১৭ অর্ জফছলয 

প্রকলল্পয ভাধ্যলভ জর্রায় নতুন 6 টি জখ যালর চডচর্টার ল্যাফ স্থান এফং ০১ টি প্রার্চভক চফদ্যারলয় ০১ টি জখ যালর 

চডচর্টার ক্লারুভ স্থান কযা      । ২০১৭-১৮ অর্ জফছলয এ প্রকলল্পয আওিায় 11   ও ২০১8-১9 অর্ জফছলয আযও 1   

জখ যালর চডচর্টার ল্যাফ স্থান কযা লয়লছ। জাগত দক্ষতা বৃক্তদ্ধয রদক্ষয ‘জে যাদর ক্তডক্তজটার ল্যাফ’ এয ১১৭ জন 

ক্তক্ষকদক Basic ICT in Education Literacy, Troubleshooting and Maintenance প্রক্তক্ষণ, জজরা 

ম যাদয়  যকাক্তয কভ যকতযা, কভ যচাযীদদয প্রায়  ৬০০ জনদক  ই-নক্তথ প্রক্তক্ষণ এফাং প্রায় ৭৫ জনদক জাতীয় তথ্য ফাতায়ন 

প্রক্তক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ।২০১৮-১৯ অথ যফছদয “দ্য ক্তফলুপ্ত ক্তছটভরগুদরাদত আইক্তটি প্রক্তক্ষণ এফাং অফকাঠাদভা 

স্থান” ীল যক কভ যসূক্তচয আওতায় ক্তছটভরভূি এরাকায় (ফুরফািী ও ভূরুঙ্গাভাযী উদজরা) ক্তনফ যাক্তচত ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাদন 

কক্তম্পউটায ল্যাফ প্রদান ক্তফলয়ক চুক্তিনাভা স্বাক্ষক্তযত দয়দছ। এ কভ যসূক্তচয আওতায় আইক্তটি ক্তযদা য জন্টায (ক্তডক্তজটার 

জন্টায) স্থাদনয জন্য জক্তভ ক্তনফ যাচন ম্পন্ন দয়দছ এফাং প্রক্তক্ষণ প্রদাদনয রদক্ষয জফক্তক আইক্তটি জেদড ২২০জন ও আইটি 

াদাট য জটকক্তনক্তয়ান জেদড ৮০জন প্রক্তক্ষণাথী ক্তনফ যাচন ম্পন্ন দয়দছ।  

 

ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জমূ: 

২০১৯-২০ অথ য ফছদযয ভদে জজরা কাম যারয় ও জজরাক্তস্থত উদজরামূদ অক্তধদপ্তদযয াাংগঠক্তনক কাঠাদভা অনুমায়ী জনফর 

প্রাক্তপ্ত। জজরা ও উদজরা ম যাদয়য কর দপ্তযদক আইটি যাভ য প্রদাদনয ভােদভ ই-নক্তথ ফাস্তফায়ন ও ওদয়ফ জাট যার ারনাগাদ 

কযা।  জজরা প্রাদকয কাম যারদয় অক্ততক্তযি দাক্তয়দে থাকায় এক্তএ জত উদিক্তেত কাম যক্রভ সুষ্ঠাবাদফ ফাস্তফায়নও একটি চযাদরঞ্জ।  

বক্তফষ্যৎ ক্তযকল্পনা: 

জজরা ম যাদয় কর যকাক্তয দপ্তয/প্রক্ততষ্ঠাদন তথ্য প্রযুক্তি োদতয দফ যাত্তভ ব্যফায ক্তনক্তিত কদয অফকাঠাদভা উন্নয়ন, দক্ষ ভানফ 

ম্পদ গঠন, জাবন কাজ সৃজন এফাং ই-াক্তব য প্রক্ততষ্ঠায ভােদভ সুান প্রক্ততষ্ঠা কযা । ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাদন স্থাক্তত জে যাদর 

ক্তডক্তজটার ল্যাফ জকক্তিক গঠিত আইক্তটি ক্লাফ এয দস্যদদয আইক্তটিদত দচতনতা বৃক্তদ্ধ ও প্রদয়াজনীয় যাভ য জফা প্রদান এফাং 

ক্লাদফয দস্যদদয আইক্তটি ক্তফলদয় প্রক্তক্ষণ আদয়াজদনয ভােদভ ক্তিল্যাক্তন্সাং -এ উদ্বাদ্ধকযণ। এছািা জে যাদর ক্তডক্তজটার ল্যাফ 

ব্যফাদয ক্তক্ষক/ক্তক্ষকদদযদক উদ্বাদ্ধকযণ। 

২০১৯-২০ অর্ জ ফছলযয ম্ভাব্য প্রধান অর্জনমূ: 

 জর্রা ম জালয়য কভ জকিজা/কভ জিাযীলেয েক্ষিা বৃচিয রলক্ষয আইচটি/ই-াচব জ এয উয প্রচক্ষি প্রোন। 

 জর্রা ম জালয়য যকাযী অচপমূলয িথ্য ফািায়ন ারগােকযি। 

 জর্রা ম জালয়য কভ জকিজা/কভ জিাযীলেয ই-নচর্ চফলয়ক প্রচক্ষি প্রোলনয ভাধ্যলভ  ই-নচর্ কাম জক্রভ পর কযা। 

 জর্রায় স্থাচি কচিউটায ল্যাফমূ ির ও ব্যফায বৃচিয রলক্ষয চযে জন ও িোযকী।  



পৃষ্ঠা 5 (18) 

 

 চক্ষা প্রচিষ্ঠালন াঠোলনয জক্ষলত্র ভাচিচভচডয়া ক্লারুভ ব্যফালযয প্রিরন বৃচিলি প্রলয়ার্নীয় ায়িা প্রোন ও 

ইচিফািক প্রবাফ আনয়ন। 

 ‘দ্য চফলুপ্ত চছটভরগুলরালি আইচটি প্রচক্ষি ও অফকাঠালভা স্থান’ কভ জসূচিয চনধ জাচযি কাম জক্রভ িন্ন কযা।  

 ‘মুচর্ফফল জ ২০২০’ উরলক্ষয আলয়াচর্ি কর কাম জক্রভ িন্ন কযা।  

 SDG জকচিক মাফিীয় কাম জক্রভ িন্ন কযা।  

 জর্রা ও উলর্রায় অনুচষ্ঠিব্য কর চবচডও কনপালযন্স অনুষ্ঠালন ায়িা প্রোন।  

 জর্রা ও উলর্রায় উন্নয়ন জভরা আলয়ার্ন। 

 জর্রা ও উলর্রায় চডচর্টার ফাংরালে চেফ উদ মান। 

 জর্রা ম জায় আইচটি চফলয়ক বা/লচভনায/ওয়াকজ আলয়ার্ন। 

  জাতীয় ক্তশু ক্তকদায জপ্রাগ্রাক্তভাং প্রক্ততদমাক্তগতায আদয়াজন। 

 জর্রা  ও উলর্রা ম জায় জনটওয়াকজ কালনকটিচবটি িোযচক, ট্রাফরশুটিং এফং আইচটি চফলয়ক যাভ জ ও ালাট জ 

প্রোন। 
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জকন ১ 

িথ্য ও জমাগলমাগ প্রযুচি অচধেপ্তলযয রূকল্প (Vision), অচবরক্ষয (Mission), ও জর্রা কাম জারলয়য জকৌরগি উলেশ্য 

(Strategic Objective) এফং কাম জাফচর (Functions) 

১.১ রুকল্প (Vision):  

জ্ঞানক্তবক্তত্তক অথ যনীক্তত ও সুান প্রক্ততষ্ঠায় তথ্য প্রযুক্তিয ব্যফায। 

১.২ অচবরক্ষয (Mission): 

 তথ্য প্রযুক্তি োদতয দফ যাত্তভ ব্যফায ক্তনক্তিত কদয অফকাঠাদভা উন্নয়ন, দক্ষ ভানফ ম্পদ গঠন, জাবন কাজ 

সৃজন এফাং ই-াক্তব য প্রক্ততষ্ঠায ভােদভ সুান প্রক্ততষ্ঠা।  

 

১.৩ জকৌরগি উলেশ্যমূ (Strategic Objectives): 

 ১. ই-গবন্যান্স প্রচিষ্ঠা         

২. আইচটি ব্যফালয লিিনিা বৃচিকযি 

৩. ভানফ িে উন্নয়ন 

 

১.৪ কাম জাফরী (Functions): 

১.  যকাদযয জজরা ম যাদয় আইক্তটি’য ব্যফায ও প্রদয়াগ ক্তনক্তিতকযণ ও ভন্বয় াধন। 

২.  জজরা ম যায় ম যন্ত কর দপ্তদয আইক্তটি’য উযুি অফকাঠাদভা সৃক্তিদত ায়তা প্রদান, যক্ষণাদফক্ষণ এফাং াদাট য  

প্রদাদন প্রধান কাম যারদয়য ক্তনদদ যনা ফাস্তফায়ন। 

৩. জজরা ম যাদয় যকাক্তয দপ্তদয জাগত দক্ষতা উন্নয়দন প্রক্তক্ষণ প্রদান।  

৪.  তৃণমূর ম যায় ম যন্ত জনগণদক ইদরকেক্তনক দ্ধক্ততদত জফা প্রদাদন উদদ্যাগ গ্রণ এফাং এ ক্তফলদয় তথ্য াংগ্র, ক্তফতযণ ও 

গদফলণা কাম যক্রভ ক্তযচারনা। 

৫. ভাঠ ম যাদয় মন্ত্রাক্তত ইতযাক্তদয চাক্তদা, ভান ও ইন্টায অাদযক্তফক্তরটি ক্তনক্তিতকযণ/মাচাই ক্তফলদয় ায়তা প্রদান। 

৬. কক্তম্পউটায জনটওয়াকয, াড যওয়যায ও পটওয়যাদযয স্ট্যান্ডাড য জেক্তক্তপদকন প্রণয়দনয কাদজ ায়তা প্রদান। 

৭. ক্তডক্তজটার ফাাংরাদদ ক্তদফ উদমান। 

৮.       জজরা ম যাদয় তথ্য প্রযুক্তিয কাক্তযগযী যাভ য প্রদান। 
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জকন-২ 

জকৌরগি উলেশ্য, অগ্রাচধকায, কাম জক্রভ, কভ জিােন সূিক এফং রক্ষযভাত্রামূ  

জকৌরগি 

উলেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগি 

উলেশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কাম জক্রভ 

(Activities) 

কভ জিােন সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ জিাে

ন সূিলকয 

ভান 

(Weight 

of PI) 

প্রকৃি অর্জন  রক্ষযভাত্রা/চনি জায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20)  

প্রলক্ষি 

(Projection) 

২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯ 

অাধা

যি 

(Exce

llent) 

অচি 

উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

িরচি 

ভান 

(Fair) 

িরচি ভালনয 

চনলে 

(Poor) 

২০২০-২১ ২০২১-২২ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

িথ্য ও জমাগালমাগ প্রযুচি অচধেপ্তযলযয কুচিগ্রাভ জর্রা কাম জারলয়য জকৌরগি উলেশ্যমূ 

[১] ই-গবন্যান্স 

প্রচিষ্ঠায় 

ায়িা  

4৫ [১.১] জর্রায 

যকাচয েপ্তলয 

েক্ষিা বৃচি, দ্রুি 

চিান্ত ও 

ইলরকট্রচনক 

ব্যফস্থানা 

প্রফিজলনয রলক্ষয 

ই-নচর্ চফলয়ক 

প্রচক্ষি 

[১.১.১] জর্রায 

চফচবন্ন 

েপ্তয/ংস্থায 

কভ জকিজা/কভ জিাযী

জেয  ই-নচর্ 

চফলয়ক প্রচক্ষি 

প্রোন 

ংখ্যা ৬ ৫০ ১৫০ ১৫০ ১২৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১৫০ ১৫০ 

[১.২] জর্রায 

চফচবন্ন যকাচয 

েপ্তলযয 

জনটওয়াকয 

কাদনকটিক্তবটি/ 

আইচটি 

চফলয়ক 

কাচযগচয 

ায়িা ও 

যাভ জ প্রোন  

[১.২.১] আইচটি 

চফলয়ক যাভ জ 

প্রোলনয ংখ্যা 

ংখ্যা ৬ ১২০ ২০০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২৫০ ২৫০ 

[১.২.২] জজরা 

ম যাদয় কর 

জনটওয়াকয 

কাদনকটিক্তবটি 

তদাযক্তক, কাক্তযগক্তয 

ায়তা ও 

যাভ য  প্রদান 

% ৬ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 
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জকৌরগি 

উলেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগি 

উলেশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কাম জক্রভ 

(Activities) 

কভ জিােন সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ জিাে

ন সূিলকয 

ভান 

(Weight 

of PI) 

প্রকৃি অর্জন  রক্ষযভাত্রা/চনি জায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20)  

প্রলক্ষি 

(Projection) 

২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯ 

অাধা

যি 

(Exce

llent) 

অচি 

উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

িরচি 

ভান 

(Fair) 

িরচি ভালনয 

চনলে 

(Poor) 

২০২০-২১ ২০২১-২২ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

িথ্য ও জমাগালমাগ প্রযুচি অচধেপ্তযলযয কুচিগ্রাভ জর্রা কাম জারলয়য জকৌরগি উলেশ্যমূ 

[১.৩] “দ্য 

ক্তফলুপ্ত 

ক্তছটভরগুদরাদত 

আইক্তটি 

প্রক্তক্ষণ ও 

অফকাঠাদভা 

স্থান”  

কভ যসূক্তচয 

প্রচক্ষি 

কাম জক্রভ 

চযে জন 

[১.৩.১] 

চযে জনকৃি 

জকলিয ংখ্যা 

% ৬ - ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

[১.৪] জখ 

যালর চডচর্টার 

ল্যাফ/অন্যান্য 

চডচর্টার ই-

াচব জ কাম জক্রভ 

চযে জন 

[১.৪.১] 

চযে জনকৃি 

UDC ংখ্যা 

% ৫ 80 ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[১.৪.২] 

চযে জনকৃি 

ল্যালফয ংখ্যা 

% ৫ 90 ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[১.৫] জর্রায 

আইচটি 

অচধেপ্তলযয 

কর উলর্রা 

কাম জারয় 

চযে জন 

[১.৫.১] 

চযে জনকৃি 

উলর্রা 

কাম জারলয়য ংখ্যা 

% ৫ ৪০ ৫০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 
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জকৌরগি 

উলেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগি 

উলেশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কাম জক্রভ 

(Activities) 

কভ জিােন সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ জিাে

ন সূিলকয 

ভান 

(Weight 

of PI) 

প্রকৃি অর্জন  রক্ষযভাত্রা/চনি জায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20)  

প্রলক্ষি 

(Projection) 

২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯ 

অাধা

যি 

(Exce

llent) 

অচি 

উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

িরচি 

ভান 

(Fair) 

িরচি ভালনয 

চনলে 

(Poor) 

২০২০-২১ ২০২১-২২ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

িথ্য ও জমাগালমাগ প্রযুচি অচধেপ্তযলযয কুচিগ্রাভ জর্রা কাম জারলয়য জকৌরগি উলেশ্যমূ 

  [১.৬] জর্রায 

যকাচয েপ্তলযয 

কভ জকিজা/ 

কভ জিাযীলেয 

ওলয়ফ জাট জার 

ংক্রান্ত প্রচক্ষি 

প্রোন 

[১.৬.১] 

প্রচক্ষিার্ী 

ংখ্যা ৬ - ৭৫ 96 90 72 48 24 100 150 

[২] আইচটি 

ব্যফালয 

লিিনিা 

বৃচিকযি 

2৫ [২.১] 

র্নাধাযিলক 

আইচটি 

ব্যফালয 

লিিনিা বৃচিয 

রলক্ষয জর্রায় 

বা/ জচভনায/ 

ওয়াকজ 

আলয়ার্ন 

[২.১.১]  

বা/লচভনায 

/ওয়াকজ 

আলয়ার্ন 

ংখ্যা 5 ১ ২ ২ ১ - - - ২ ২ 

[২.২] চডচর্টার 

ফাংরালে চেফ 

 উদমান 

[২.২.১] জর্রা 

ম জালয় চডচর্টার 

ফাংরালে চেফ 

উদমান 

িাচযখ ৫ - ১২ 

চডলম্বয 

২০১৮ 

১২ 

চডলম্ব

য 

২০১9 

৩১ 

র্ানুয়াচয 

২০২০ 

২৮ 

জপব্রুয়াচয 

২০২০ 

- - ১২ 

চডলম্বয 

২০২০ 

১২ 

চডলম্বয 

২০২১ 

[২.৩] উন্নয়ন 

জভরা আলয়ার্ন 

[২.৩.১] জর্রা ও 

উলর্রায় উন্নয়ন 

জভরা আলয়ার্ন 

িাচযখ ৫ - ৪-৬ 

অলটাফয 

২০১৮ 

৩১ 

র্ানুয়া

যী 

২০20 

২৮ 

জপব্রুয়াচয 

২০২০ 

৩১ ভাি জ 

২০২০ 

- - ২৮ 

জপব্রুয়াচয 

২০২১ 

২৮ 

জপব্রুয়াচয 

২০২২ 
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জকৌরগি 

উলেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগি 

উলেশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কাম জক্রভ 

(Activities) 

কভ জিােন সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ জিাে

ন সূিলকয 

ভান 

(Weight 

of PI) 

প্রকৃি অর্জন  রক্ষযভাত্রা/চনি জায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20)  

প্রলক্ষি 

(Projection) 

২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯ 

অাধা

যি 

(Exce

llent) 

অচি 

উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

িরচি 

ভান 

(Fair) 

িরচি ভালনয 

চনলে 

(Poor) 

২০২০-২১ ২০২১-২২ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

িথ্য ও জমাগালমাগ প্রযুচি অচধেপ্তযলযয কুচিগ্রাভ জর্রা কাম জারলয়য জকৌরগি উলেশ্যমূ 

[২.৪] জখ 

যালর চডচর্টার 

ল্যাফ ব্যফালয 

চক্ষক/ 

ছাত্রলেযলক 

উদু্বিকযি 

চফলয়ক 

বা/জচভনায 

[২.৪.১] জর্রায় 

জচভনায/ওয়াকজ

 আলয়ার্ন 

ংখ্যা 5 - ১ ১ - - - - ২ ২ 

[২.৫] 

ভাঠম জালয়য 

কাম জক্রভ 

িোযকীলি 

চবচডও 

কনপালযন্স 

আলয়ার্লন 

কাচযগচয 

ায়িা প্রোন 

[২.৫.১] চবচডও 

কনপালযন্স 

আলয়ার্লন 

কাচযগচয ায়িা 

প্রোন 

ংখ্যা 5 ৬ ২৪ ২৪ ২০ ১৬ ১২ ৮ ২৫ ২৫ 

[৩] ভানফ 

িে উন্নয়ন 

১০ [৩.১] জখ 

যালর চডচর্টার 

ল্যালফ  ICT 

চফলয়ক প্রচক্ষি 

আলয়ার্ন 

[৩.১.১] 

প্রচক্ষিার্ী 

ংখ্যা ৫ ২০ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৭০ ৭০ 
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জকৌরগি 

উলেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগি 

উলেশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কাম জক্রভ 

(Activities) 

কভ জিােন সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ জিাে

ন সূিলকয 

ভান 

(Weight 

of PI) 

প্রকৃি অর্জন  রক্ষযভাত্রা/চনি জায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20)  

প্রলক্ষি 

(Projection) 

২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯ 

অাধা

যি 

(Exce

llent) 

অচি 

উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

িরচি 

ভান 

(Fair) 

িরচি ভালনয 

চনলে 

(Poor) 

২০২০-২১ ২০২১-২২ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

িথ্য ও জমাগালমাগ প্রযুচি অচধেপ্তযলযয কুচিগ্রাভ জর্রা কাম জারলয়য জকৌরগি উলেশ্যমূ 

[৩.২] জর্রা 

কাম জারয়মূলয 

কভ জকিজা/ 

কভ জিাযীলেয 

Basic ICT 

Literacy 

প্রচক্ষি প্রোন 

[৩.২.১] 

প্রচক্ষিার্ী 

ংখ্যা ৫ - ৫০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২০ ১২০ 
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আফক্তশ্যক জকৌরগত উদেশ্যমূ, ২০১৯-২০ 

করাভ-১ 
করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objective

s) 

জকৌরগত 

উদেশ্যয ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন সূচক (Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদ

ন সূচদকয 

ভান 

(Weight 

of PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান ২০১৯-২০ 

অাধাযণ 

(Excelle

nt) 

অক্তত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরক্তত 

ভান 

(Fair) 

চরক্তত 

ভাদনয 

ক্তনদম্ন 

(Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তক্তযক 

কভ যকাদন্ড 

স্বচ্ছতা বৃক্তদ্ধ 

ও জফাফক্তদক্ত 

ক্তনক্তিতকযণ 

৬ 

[১.১] ফাক্তল যক কভ যম্পাদন চুক্তি ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] যকাক্তয কভ যম্পাদন 

ব্যফস্থানা াংক্রান্ত প্রক্তক্ষণ 

অন্যান্য ক্তফলদয় প্রক্তক্ষণ আদয়াক্তজত 

জনঘন্টা ০.৫ ৬০ - - - - 

[১.১.২] এক্তএ টিদভয ভাক্তক বায 

ক্তদ্ধান্ত ফাস্তফাক্তয়ত 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[১.১.৩] ২০১৮-১৯ অথ যফছদযয 

ফাক্তল যক কভ যম্পাদন চুক্তিয মূল্যায়ন 

প্রক্ততদফদন উদ্ধযতন কতৃযদক্ষয ক্তনকট 

দাক্তের 

তাক্তযে ০.৫ 
২৪ জুরাই, 

২০১৯ 

২৯ জুরাই, 

২০১৯ 

৩০ জুরাই, 

২০১৯ 

৩১ 

জুরাই, 

২০১৯ 

০১ আগি, 

২০১৯ 

[১.১.৪] ২০১৯-২০ অথ যফছদযয ফাক্তল যক 

কভ যম্পাদন চুক্তিয অধ য-ফাক্তল যক 

মূল্যায়ন প্রক্ততদফদন উদ্ধযতন 

কতৃযদক্ষয ক্তনকট দাক্তের 

তাক্তযে ০.৫ 

১৩ 

জানুয়াক্তয, 

২০২০ 

১৬ 

জানুয়াক্তয, 

২০২০  

১৭ 

জানুয়াক্তয, 

২০২০ 

২০ 

জানুয়াক্তয 

২০২০ 

২১ 

জানুয়াক্তয, 

২০২০ 

[১.২] জাতীয় শুদ্ধাচায জকৌর ও তথ্য অক্তধকায 

ফাস্তফায়ন 

[১.২.১] জাতীয় শুদ্ধাচায 

কভ যক্তযকল্পনা ফাস্তফাক্তয়ত 
% ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - 

[১.৩] অক্তবদমাগ প্রক্ততকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন 

[১.৩.১] ক্তনক্তদ যি ভদয়য ভদে 

অক্তবদমাগ ক্তনষ্পক্তত্তকৃত 
% ০.৫ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.৩.২] অক্তবদমাগ ক্তনষ্পক্তত্তাংক্রান্ত 

ভাক্তক প্রক্ততদফদন উদ্ধযতন অক্তপদ 

দাক্তেরকৃত 

াংখ্যা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ - 

[১.৪] জফা প্রদান প্রক্ততশ্রুক্তত ারনাগাদকযণ ও 

ফাস্তফায়ন 

[১.৪.১] জফা প্রদান প্রক্ততশ্রুক্তত 

ারনাগাদকৃত 
% ১ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[১.৪.২] ক্তনধ যাক্তযত ভদয় ত্রত্রভাক্তক 

ফাস্তফায়ন প্রক্ততদফদন উদ্ধযতন অক্তপদ 

দাক্তেরকৃত 

াংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ২ - - 
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করাভ-১ 
করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objective

s) 

জকৌরগত 

উদেশ্যয ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন সূচক (Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদ

ন সূচদকয 

ভান 

(Weight 

of PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান ২০১৯-২০ 

অাধাযণ 

(Excelle

nt) 

অক্তত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরক্তত 

ভান 

(Fair) 

চরক্তত 

ভাদনয 

ক্তনদম্ন 

(Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৪.৩] জফাগ্রীতাদদয ভতাভত 

ক্তযফীক্ষণ ব্যফস্থা চালুকৃত 

তাক্তযে 

 
০.৫ 

৩১ 

ক্তডদম্বয, 

২০১৯ 

১৫ 

জানুয়াক্তয, 

২০২০ 

০৭ 

জপব্রয়াক্তয, 

২০২০ 

১৭ 
জপব্রয়াক্তয, 

২০২০ 

২৮ 
জপব্রয়াক্তয, 

২০২০ 

[২] 

কভ যম্পাদদন 

গক্ততীরতা 

আনয়ন ও 

জফায ভান 

বৃক্তদ্ধ 

 

৮ [২.১] ই-পাইক্তরাং দ্ধক্তত ফাস্তফায়ন 

 

[২.১.১] কর াোয় ই-নক্তথ ব্যফায 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

 

[২.১.২] ই-পাইদর নক্তথ ক্তনষ্পক্তত্তকৃত 

 

% ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

 

[২.১.৩] ই-পাইদর ত্র জাযীকৃত 

 

 

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

 
 

[২.২] উদ্ভাফনী উদদ্যাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন 

[২.২.১] নুযনতভ একটি উদ্ভাফনী 

উদদ্যাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত 
তাক্তযে ১ 

১১ ভাচ য, 

২০২০ 

১৮ ভাচ য, 

২০২০ 

২৫ ভাচ য, 

২০২০ 

১ এক্তপ্রর, 

২০২০ 

৮ এক্তপ্রর, 

২০২০ 

[২.৩] ক্তআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ য াংক্তিি 

কভ যচাযীয ক্তআযএর ও ছুটি নগদায়নত্র জাযী 

কযা 

[২.৩.১] ক্ত আয এর আদদ 

জাক্তযকৃত 
% ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৩.২] ছুটি নগদায়ন ত্র জাক্তযকৃত 

 
% ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৪] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ 
[২.৪.১] অক্তপদয কর তথ্য 

ারনাগাদকৃত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 

[৩] আক্তথ যক 

ও ম্পদ 

৬ [৩.১] ফাদজট ফাস্তফায়দন উন্নয়ন 

[৩.১.১] ফাদজট ফাস্তফায়ন ক্তযকল্পনা 

প্রণীত 
তাক্তযে ১ 

১৬ আগি, 

২০১৯ 

২০ আগি, 

২০১৯ 

২৪ আগি, 

২০১৯ 

 

২৮ 

আগি, 

২০১৯ 

৩০ আগি, 

২০১৯ 

[৩.১.২] ত্রত্রভাক্তক ফাদজট ফাস্তফায়ন 

প্রক্ততদফদন দাক্তেরকৃত 
াংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 
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করাভ-১ 
করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objective

s) 

জকৌরগত 

উদেশ্যয ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন সূচক (Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদ

ন সূচদকয 

ভান 

(Weight 

of PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান ২০১৯-২০ 

অাধাযণ 

(Excelle

nt) 

অক্তত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরক্তত 

ভান 

(Fair) 

চরক্তত 

ভাদনয 

ক্তনদম্ন 

(Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

 

[৩.২] স্থাফয ও অস্থাফয ম্পক্তত্তয ারনাগাদ 

তাক্তরকা প্রস্তুত কযা 

[৩.২.১] স্থাফয ম্পক্তত্তয তাক্তরকা 

ারনাগাদকৃত  
তাক্তযে ০.৫ 

০৩ 

জপব্রুয়াক্তয, 

২০২০ 

১১ জপব্রুয়াক্তয, 

২০২০ 

১৮ 

জপব্রুয়াক্তয, 

২০২০ 

২৫ 

জপব্রুয়াক্তয, 

২০২০ 

০৪ ভাচ য, 

২০২০ 

[৩.২.২] অস্থাফয ম্পক্তত্তয তাক্তরকা 

ারনাগাদকৃত তাক্তযে ০.৫ 

০৩ 

জপব্রুয়াক্তয, 

২০২০ 

১১ জপব্রুয়াক্তয, 

২০২০ 

১৮ 

জপব্রুয়াক্তয, 

২০২০ 

২৫ 

জপব্রুয়াক্তয, 

২০২০ 

০৪ ভাচ য, 

২০২০ 

[৩.৩] অক্তডট আক্তত্ত ক্তনষ্পক্তত্ত কাম যক্রদভয উন্নয়ন 

[৩.৩.১] ব্রডীট জফাফ জপ্রক্তযত % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[৩.৩.২] অক্তডট আক্তত্ত ক্তনষ্পক্তত্তকৃত 

 
% ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

[৩.৪] ইন্টাযদনট ক্তফর ইউটিক্তরটি ক্তফর 

ক্তযদাধ 

[৩.৪.১] ক্তফক্তক্ত/ক্তফটিক্তএর-এয 

ইন্টাযদনট ক্তফর ক্তযদাক্তধত 
% ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৪.২] জটক্তরদপান ক্তফর ক্তযদাক্তধত 

 
% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৪.৩] ক্তফদ্যযৎ ক্তফর ক্তযদাক্তধত 

 
% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
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াংদমাজনী ১ 

 

 

ব্দাংদক্ষ 

(Acronyms) 

 

ক্রক্তভক 

নম্বয 

ব্দাংদক্ষ ক্তফফযণ 

১ ICT Information and Communication Technology 

২ আইক্তটি ইনপযদভন এন্ড কক্তভউক্তনদকন জটকনরক্তজ (ICT) 

৩ APA  Annual Performance Agreement (APA) 

৪ এক্তএ ফাক্তল যক কভ যম্পাদন চুক্তি 

৫ আইক্তটি অক্তধদপ্তয তথ্য ও জমাগাদমাগ প্রযুক্তি অক্তধদপ্তয 

৬ IT Information Technology 
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াংদমাজনী ২ 

কভ জিােন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রিারয়/চফবাগ/ংস্থা এফং চযভা িচিয চফফযি 

 

ক্র.নং.        কভ জিােন সূিকমূ চফফযি ফাস্তফায়নকাযী ইউচনট চযভা িচি এফং 

উাত্তসূত্র 

াধাযি 

ভন্তব্য 

০১ 

[১.১] জর্রায যকাচয েপ্তলয 

েক্ষিা বৃচি, দ্রুি চিান্ত ও 

ইলরকট্রচনক ব্যফস্থানা 

প্রফিজলনয রলক্ষয ই-নচর্ চফলয়ক 

প্রচক্ষি 

[১.১.১] জর্রায চফচবন্ন েপ্তয/ংস্থায 

কভ জকিজা/কভ জিাযীলেয  ই-নচর্ 

চফলয়ক প্রচক্ষি প্রোন 

      যকাযী অচপলয কভ জকিজা/ 

কভ জিাযীলেয ই-নচর্ চফলয়ক প্রচক্ষি 

প্রোলনয ভাধ্যলভ অচপলয জফামূ প্রোলন 

দ্রুি চিান্ত গ্রি ও জযকড জ ত্রাচেয 

ইলরকট্রচনক ব্যফস্থানায় েক্ষিা বৃচি 

জর্রা কাম জারয়, কুচিগ্রাভ, িথ্য 

ও জমাগালমাগ প্রযুচি অচধেপ্তয 
ভাচক প্রচিলফেন 

 

০২ 

[১.২] জর্রায চফচবন্ন যকাচয 

েপ্তলযয জনটওয়াকজ 

কালনকটিচবটি/ আইচটি 

চফলয়ক কাচযগচয ায়িা ও 

যাভ জ প্োন 

[১.২.১] আইচটি চফলয়ক যাভ জ 

প্রোলনয ংখ্যা 

      চফচবন্ন যকাচয েপ্তলয আইচটি 

চফলয়ক যাভ জ প্রোন। জর্রা ম জালয় কর 

জনটওয়াকজ কালনকটিচবটি িোযচক, কাচযগচয 

ায়িা ও যাভ জ  প্রোন 

জর্রা কাম জারয়, কুচিগ্রাভ, িথ্য 

ও জমাগালমাগ প্রযুচি অচধেপ্তয 
ভাচক প্রচিলফেন 

 

[১.২.২] জর্রা ম জালয় কর 

জনটওয়াকজ কালনকটিচবটি িোযচক, 

কাচযগচয ায়িা ও যাভ জ  প্রোন 

০৩ 

[১.4] জখ যালর চডচর্টার 

ল্যাফ/অন্যান্য চডচর্টার ই-

াচব জ কাম জক্রভ চযে জন 

[১.4.১] চযে জনকৃি UDC 

ংখ্যা 

ইউচনয়ন চডচর্টার জন্টাযমূলয কাম জক্রভ 

ম জলফক্ষি ও চনয়চভি চযলাট জ আলরাড 

চনচিিকযলিয রলক্ষয চযে জন। জখ যালর 

চডচর্টার ল্যাফ চযে জন।  

জর্রা কাম জারয়, কুচিগ্রাভ, িথ্য 

ও জমাগালমাগ প্রযুচি অচধেপ্তয 
ভাচক প্রচিলফেন 

 

[১.৩.২] চযে জনকৃি ল্যালফয ংখ্যা 

০৪ 

[১.5] জর্রায আইচটি 

অচধেপ্তলযয কর উলর্রা 

কাম জারয় চযে জন 

[১.5.১] চযে জনকৃি উলর্রা 

কাম জারলয়য ংখ্যা 

জর্রায কর উলর্রা কাম জারয়মূ 

চযে জন।  

জর্রা কাম জারয়, কুচিগ্রাভ, িথ্য 

ও জমাগালমাগ প্রযুচি অচধেপ্তয ফাচল জক প্রচিলফেন 

 

০৫ 

[১.6] জর্রায যকাচয েপ্তলযয 

কভ জকিজা/ কভ জিাযীলেয ওলয়ফ 

জাট জার ংক্রান্ত প্রচক্ষি প্রোন 

[১.6.১] প্রচক্ষিার্ী যকাচয অচপলয  কভ জকিজা/কভ জিাযীলেয 

ওলয়ফ জাট জার ংক্রান্ত প্রচক্ষি প্রোন। 

জর্রা কাম জারয়, কুচিগ্রাভ, িথ্য 

ও জমাগালমাগ প্রযুচি অচধেপ্তয ফাচল জক প্রচিলফেন 

 

০৬ 

[২.১] র্নাধাযিলক আইচটি 

ব্যফালয লিিনিা বৃচিয 

রলক্ষয জর্রায় বা/ জচভনায/ 

ওয়াকজ আলয়ার্ন 

[২.১.১]  বা/লচভনায /ওয়াকজ 

আলয়ার্ন 

                                

ও                          /    / 

ও             ।  

জর্রা কাম জারয়, কুচিগ্রাভ, িথ্য 

ও জমাগালমাগ প্রযুচি অচধেপ্তয              

        

 

০৭ 

[২.২] চডচর্টার ফাংরালে 

চেফ 

 উদমান 

[২.২.১] জর্রা ম জালয় চডচর্টার 

ফাংরালে চেফ উদমান 

১২                             

    ।  

জর্রা কাম জারয়, কুচিগ্রাভ, িথ্য 

ও জমাগালমাগ প্রযুচি অচধেপ্তয 
             

        

 

০৮ 

[২.৩] উন্নয়ন জভরা আলয়ার্ন [২.৩.১] জর্রা ও উলর্রায় উন্নয়ন 

জভরা আলয়ার্ন 

                           ।  জর্রা কাম জারয়, কুচিগ্রাভ, িথ্য 

ও জমাগালমাগ প্রযুচি অচধেপ্তয 
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ক্র.নং.        কভ জিােন সূিকমূ চফফযি ফাস্তফায়নকাযী ইউচনট চযভা িচি এফং 

উাত্তসূত্র 

াধাযি 

ভন্তব্য 

০৯ 

[২.৪] জখ যালর চডচর্টার 

ল্যাফ ব্যফালয চক্ষক/ 

ছাত্রলেযলক উদু্বিকযি চফলয়ক 

বা/জচভনায 

[২.৪.১] জর্রায় জচভনায/ওয়াকজ 

আলয়ার্ন 

জখ যালর চডচর্টার ল্যাফ ব্যফালয চক্ষক/ 

ছাত্রলেযলক উদু্বিকযি চফলয়ক বা/জচভনায 

এয আলয়ার্ন।  

জর্রা কাম জারয়, কুচিগ্রাভ, িথ্য 

ও জমাগালমাগ প্রযুচি অচধেপ্তয              

        

 

১০  

[২.৫] ভাঠম জালয়য কাম জক্রভ 

িোযকীলি চবচডও কনপালযন্স 

আলয়ার্লন কাচযগচয ায়িা 

প্রোন 

[২.৫.১] চবচডও কনপালযন্স 

আলয়ার্লন কাচযগচয ায়িা প্রোন 

ভাঠম জালয়য কাম জক্রভ িোযকীলি চবচডও 

কনপালযন্স আলয়ার্লন কাচযগচয ায়িা 

প্রোন 

জর্রা কাম জারয়, কুচিগ্রাভ, িথ্য 

ও জমাগালমাগ প্রযুচি অচধেপ্তয 
               

 

১১ 

[৩.১] জখ যালর চডচর্টার 

ল্যালফ  ICT চফলয়ক প্রচক্ষি 

আলয়ার্ন 

[৩.১.১] প্রচক্ষিার্ী জখ যালর চডচর্টার ল্যালফ চক্ষক, ছাত্র-

ছাত্রী ও কভ জকিজা-কভ জিাযীগলিয  ICT 

চফলয়ক প্রচক্ষি আলয়ার্ন 

জর্রা কাম জারয়, কুচিগ্রাভ, িথ্য 

ও জমাগালমাগ প্রযুচি অচধেপ্তয                

 

১২ 

[৩.২] জর্রা কাম জারয়মূলয 

কভ জকিজা/ কভ জিাযীলেয 

Basic ICT Literacy 

প্রচক্ষি প্রোন 

[৩.২.১] প্রচক্ষিার্ী জর্রা কাম জারয়মূলয কভ জকিজা/ কভ জিাযীলেয 

Basic ICT Literacy প্রচক্ষি 

প্রোন 

জর্রা কাম জারয়, কুচিগ্রাভ, িথ্য 

ও জমাগালমাগ প্রযুচি অচধেপ্তয 
               

 

১৩ 

[1.৩] “দ্য ক্তফলুপ্ত 

ক্তছটভরগুদরাদত আইক্তটি 

প্রক্তক্ষণ ও অফকাঠাদভা স্থান”  

কভ যসূক্তচয প্রচক্ষি কাম জক্রভ 

চযে জন 

[1.৩.১] 

চযে জনকৃি জকলিয ংখ্যা 

                                

                                 

                              

জর্রা কাম জারয়, কুচিগ্রাভ, িথ্য 

ও জমাগালমাগ প্রযুচি অচধেপ্তয 
               

 

 

 


