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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার  

 

 

 

প্প্রাগ্রামার, জেলা কার্ যালয়, তথ্য ও জর্াগাযর্াগ প্রযুক্তি অক্তিদপ্তর, কুক্তিগ্রাম  

এবং 

মহাপক্তরচালক, তথ্য ও জর্াগাযর্াগ প্রযুক্তি অক্তিদপ্তর- এর মদে স্বাক্ষররত 

 

বারষ িক কম িসম্পােন চুরি  

 

 

জুলাই ১, ২০২০ – জুন ৩০, ২০২১  
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তথ্য ও জর্াগাযর্াগ প্রযুক্তি অক্তিদপ্তর, জেলা কার্ যালয়, কুক্তিগ্রাম এর কম যেম্পাদযনর োক্তব যক ক্তচত্র 

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

 

সারব িক অজিন, চযাদলঞ্জ, িরবষ্যৎ পররকল্পনা 

সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (৩বছর) প্রিান অজিন সমূহ :  বাংলাযদশযক জ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি ক্তনি যর মধ্যম আযয়র জদযশ উন্নীত করার লযক্ষ্য ক্তিক্তেটাল বাংলাযদশ ক্তবক্তনম যাযে (রূপকল্প-২০২১) তথ্য ও জর্াগাযর্াগ 

প্রযুক্তি অক্তিদপ্তর জটকেই উন্নয়যনর মাধ্যযম  আইক্তেটি অবকাঠাযমা উন্নয়ন, ই-গিন্যান্স প্রক্ততষ্ঠায় েহায়তা, আইক্তেটি ক্তশযল্পর উন্নয়ন ও মানব েম্পদ উন্নয়যনর কার্ যক্রম বাস্তবায়ন করযে। এর অংশ ক্তহযেযব তথ্য ও 

জর্াগাযর্াগ প্রযুক্তি অক্তিদপ্তরযরর কুক্তিগ্রাম জেলা কার্ যালয় ও উপযেলা কার্ যালযয় কম যরত জপ্রাগ্রামার ও েকল েহকারী জপ্রাগ্রামারগে জেলা ও উপযেলার েকল েরকাক্তর দপ্তরেহ েব যস্তযরর েনগেযক ক্তবক্তিন্ন িরযের 

তথ্য ও প্রযুু্ক্তি ক্তনি যর জেবা, পরামশ য, জটকক্তন্যযকল োযপাট য েহ েকল িরযনর আইক্তেটি েম্পক্তকযত কার্ যক্রযম েহায়তা প্রদান কযর র্াযে। আইক্তেটি েম্প্রোরযের লযক্ষ্য জেলা পর্ যাযয় তথ্য ও জর্াগাযর্াগ প্রযুক্তি ক্তদবে 

২০১৭, ক্তিক্তেটাল বাংলাযদশ ক্তদবে ২০১৮,২০১৯, োতীয় ইন্টারযনট েপ্তাহ, োতীয় উন্নয়ন জমলা ২০১৭ , ২০১৮ এবং অনলাইন প্লাটফযম য ক্তিক্তেটাল জমলা আযয়ােন করা হয়। ক্তবগত অর্ যবেযর কুক্তিগ্রাযম ১ টি িাষা 

প্রক্তশক্ষ্ে ল্যাবেহ ৫১ টি ক্তশক্ষ্া প্রক্ততষ্ঠাযন “জশখ রাযেল ক্তিক্তেটাল ল্যাব” স্থাপযনর কাে েমাপ্ত হযয়যে। জপশাগত দক্ষ্তা বৃক্তির লযক্ষ্য ‘জশখ রাযেল ক্তিক্তেটাল ল্যাব’ এর ১১৭ েন ক্তশক্ষ্কযক Basic ICT in 

Education Literacy, Troubleshooting and Maintenance প্রক্তশক্ষ্ে, জেলা পর্ যাযয়  েরকাক্তর কম যকতযা, কম যচারীযদর প্রায়  ৬০০ েনযক  ই-নক্তর্ প্রক্তশক্ষ্ে এবং প্রায় ৭৫ েনযক 

োতীয় তথ্য বাতায়ন প্রক্তশক্ষ্ে প্রদান করা হযয়যে। “েদ্য ক্তবলুপ্ত ক্তেটমহলগুযলাযত আইক্তেটি প্রক্তশক্ষ্ে এবং অবকাঠাযমা স্থাপন” শীষ যক কম যসূক্তচর আওতায় ক্তেটমহলভূি এলাকা ফুলবাক্তি উপযেলার দাক্তেয়ােিায় D-

SET (Digital Service Employment and Training Center) ক্তনম যাে কার্ যক্রম ইক্ততমযধ্যই ৭৫ িাগ েম্পন্ন হযয়যে।  

 

েমস্যা ও চযাযলঞ্জ : জেলা কার্ যালয় ও জেলাক্তস্থত উপযেলােমূযহ অক্তিদপ্তযরর োংগঠক্তনক কাঠাযমা অনুর্ায়ী েনবল প্রাক্তপ্ত, জেলা ও উপযেলা পর্ যাযয় ক্তনেস্ব অক্তফে প্রাক্তপ্ত ও মাঠ পর্ যাযয় ক্তবক্তিন্ন পক্তরদশ যন এর েন্য 

র্ানবাহন েমস্যা। জকাক্তিি পক্তরক্তস্থক্ততর কারযে েরােক্তর প্রক্তশক্ষ্ে প্রদান, প্রকল্প পক্তরদশ যন পক্তরচালনা করা এবং ক্তবক্তিন্ন ইযিন্ট আযয়ােন েম্পন্ন করা। 

িরবষ্যৎ পররকল্পনাাঃ জকাক্তিি ১৯ এর ন্যায় জর্ জকান পক্তরক্তস্থক্ততযত েরকারী কার্ যক্রম চলমান রাখার লযক্ষ্য েরকারী পর্ যাযয় েকল অক্তফযে ই-নক্তর্ েহ অন্যান্য প্রক্তশক্ষ্ে িার্চযয়াল পিক্ততযত প্রদান, প্রকল্প পক্তরদশ যযনর 

কাযে গক্ততশীলতা আনয়যনর লযক্ষ্য মক্তনটক্তরং িযাশযবাি য এর মাধ্যযম স্থাক্তপত েকল ল্যাবগুযলাযক কার্ যকরী করা। ফ্রন্ট টিয়ার জটকযনালক্তে ক্তনযয় গযবষো এবং তা কার্ যকর জেবায় পক্তরনত করা। িার্চযয়াল পিক্ততযত 

ক্তবক্তিন্ন ইযিন্ট আযয়ােন।  

২০২০-২১ অর্ িবছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজিন সমূহাঃ 

 জেলা/উপযেলা পর্ যাযয়র কম যকতযা/কম যচারীযদর আইক্তেটি/ই-োক্তি যে, ই-নক্তর্ ও োতীয় তথ্য বাতায়ন এর উপর প্রক্তশক্ষ্ে প্রদান ও কাক্তরগরী েহায়তা প্রদান; 

 তথ্য ও জর্াগাযর্াগ প্রযুক্তির েম্প্রোরযের লযক্ষ্য ক্তবক্তিন্ন ইযিন্ট আযয়ােন ; 

 ক্তিক্তেটাল বাংলাযদশ ক্তবক্তেম যাযন মাঠ পর্ যাযয়র েরকাক্তর ক্তবক্তিন্ন দপ্তযর আইক্তেটি ক্তবষয়ক পরামশ য/যেবা প্রদান;  

 জেলায় স্থাক্তপত কক্তম্পউটার ল্যাবেমূযহর ব্যবহার বৃক্তির লযক্ষ্য েকল ল্যাব পক্তরদশ যন ও পরামশ য প্রদান; 

 েকল পর্ যাযয় আধুক্তনক প্রযুক্তি আত্মীকরযে উদ্ভাবনী উযদ্যাযগর বাস্তবায়ন; 
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উপক্রমরণকা (Preamble) 

 

 

সরকারর েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ প্জারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের  র্া র্ ব্যবহার রনরিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০৪১ 

এর  র্া র্ বাস্তবায়দনর লদক্ষয -     

 

প্প্রাগ্রামার, জেলা কার্ যালয়, তথ্য ও জর্াগাযর্াগ প্রযুক্তি অক্তিদপ্তর, কুক্তিগ্রাম  

এবং 

মহাপক্তরচালক, তথ্য ও জর্াগাযর্াগ প্রযুক্তি অক্তিদপ্তর – এর মদে ২০২০ সাদলর জুলাই মাদসর ২৮ তাররদে  এই বারষ িক কম িসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হদলা।  

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ রনম্মরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলনাঃ   
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প্সকশন ১: রূপকল্প(Vision), অরিলক্ষ ্(Mission), প্কৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কা িাবলী 

 

১.১ রূপকল্প (Vision) 

জ্ঞানরিরিক অর্ িনীরত ও সুশাসন প্ররতষ্ঠায় তথ্য প্রযুরির ব্যবহার 

 

১.২ অরিলক্ষয (Mission) 

তথ্য প্রযুরি োদতর সদব িািম ব্যবহার রনরিত কদর অবকাঠাদমা উন্নয়ন, েক্ষ মানব সম্পে গঠন, প্শািন কাজ সৃজন এবাং ই-সারি িস প্ররতষ্ঠার মােদম সুশাসন প্ররতষ্ঠা  

 

১.৩ প্কৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)  

  ১.৩.১ েপ্তর/সাংস্থার প্কৌশলগত উদেশ্য 

1. ই-গিন্যযান্স প্রক্ততষ্ঠায় েহায়তা 

2. আইরসটি রশদল্পর উন্নয়ন কা িক্রমদক গরতশীলকরণ  

3. মানব েম্পদ উন্নয়ন 

4. আইক্তেটি অবকাঠাযমা উন্নয়ন 

5. প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক েক্ষ্মতা বৃক্তি 

১.৩.২ আবরশ্যক প্কৌশলগত উদেশ্য  

১.৪ কা িাবরল (Function) 

1. প্জলায় সরকারর সকল প িাদয় আইরসটি’র ব্যবহার ও প্রদয়াগ রনরিতকরণ ও সমন্বয় সািন ; 

2. প্জলা উপদজলার সকল সরকারর েপ্তদর আইরসটি’র উপযুি অবকাঠাদমা সৃরষ্টদত সহয়ায়তা প্রোন, রক্ষণাদবক্ষণ ও সাদপাট ি প্রোন;  

3. প্জলা উপদজলার সকল সরকারী েপ্তদর প্পশাগত েক্ষতা উন্নয়দন প্ররশক্ষণ ও তথ্য প্রযুরির কাররগরর পরামশ ি প্রোন; 

4. প্জলার তৃণমূল প িায় প িন্ত জনগণপ্ক ইদলক্ট্ররনক পদ্ধরতদত প্সবা প্রোদন উদযাগ গ্রহণ এবাং এ রবষদয় তথ্য সাংগ্রহ, রবতরণ ও গদবষণা কা িক্রম 

পররচালনা; 
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5.  ন্ত্রপারত ইতযারের চারহো, মান ইন্টারঅপাদররবরলটি রনরিতকরণ;  

6. সকল প িাদয় আধুরনক প্রযুরি আত্মীকরদণ উদ্ভাবনী উদযাদগর বাস্তবায়ন।   

 

প্সকশন ২: েপ্তর/সাংস্থার রবরিন্ন কা িক্রদমর চুড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব (Output/Impact) 

চুড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব  কম িসম্পােদনর  সূচক 

সমূহ 

(Performanc

e indicator)  

একক  প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ  রনি িাররত অজিদনর প্ক্ষদত্র 

প্ ৌর্িাদব োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/রবিাগ/সাংস্থাসমূদহ

র মান   

উপািসূত্র  

২০১৮-

১৯ 

২০১৯-২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০  

আইরসটি অবকাঠাদমা উন্নয়দনর 

মােদম আইরসটি ব্যবহাদরর 

সক্ষমতা বৃরদ্ধ ও কম িসাংস্থাদনর 

সুদ াগ সৃরষ্ট 

স্থাপনকৃত রিরজটাল 

প্সন্টার (আইরসটি 

ররদসাস ি প্সন্টার) 

সাংখ্যা  - ১ ১ - - তথ্য ও জর্াগাযর্াগ প্রযুক্তি 

অক্তিদপ্তর। 

সাংখ্যা, কম িসূরচর 

প্ররতদবেন  

ই গিন্যিান্স  রবষয়ক সক্ষমতা 

বৃরদ্ধ  

ই নরর্ প্ররশক্ষদণর 

প্ররশক্ষণার্ী  

সাংখ্যা  ১৪০ ১৫০  ১৫০    তথ্য ও জর্াগাযর্াগ প্রযুক্তি 

অক্তিদপ্তর। 

সাংখ্যা ,প্ররশক্ষণ প্ররতদবেন 

প্রেি আইরসটি রবষয়ক 

পরামশ ি  

সাংখ্যা  ১০০ ১২০ ২০০    জেলার েকল েরকারী 

অক্তফে 

সাংখ্যা, পরামশ ি প্রোন 

প্ররতদবেন  

আইরসটি রশদল্পর উন্নয়দনর লদক্ষয 

তথ্য ও প্ াগাদ াগ প্রযুরি 

সম্প্রসারদন রবরিন্ন ইদিন্ট 

আদয়াজদনর মােদম প্েদশর 

আইরসটি প্সক্টদর উদেখ্যদ াগ্য 

সফলতা সব িস্তদর প্রকাশ/ প্রচার ও 

সদচতনতা সৃরষ্টকরণ ও গুণগত 

রশক্ষার মাদনান্নয়ন ও আইরসটির 

নতুন নতুন রবষদয়  উেবুদ্ধকরণ  

োতীয় ও আন্তেযাক্ততক 

পর্ যাযয়/যেলা ও 

উপযেলায় ক্তিক্তেটাল 

ক্তদবে ইতযাক্তদ 

আযয়ােন 

সাংখ্যা  ১ ১ ১    তথ্য ও জর্াগাযর্াগ প্রযুক্তি 

অক্তিদপ্তর। 

সাংখ্যা, আদয়ারজত রবরিন্ন 

ইদিন্ট এর প্ররতদবেন  

জেলা ও উপযেলায় 

েিা/জেক্তমনার/ওয়াকযশ

প আযয়ােন 

সাংখ্যা  ১ ১ ১   তথ্য ও জর্াগাযর্াগ প্রযুক্তি 

অক্তিদপ্তর। 

সাংখ্যা, আপ্য়ারজত সিা 

প্সরমনার প্ররতদবেন  
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জেকশন-৩:  জকৌশলগত উযেশ্যক্তিক্তিক কার্ যক্রম, কম যেম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রােমূহ 

 

জকৌশলগত 

উযেশ্য 

(Strategi

c 

Objectiv

es) 

জকৌশলগ

ত 

উযেশ্যর 

মান 

(Wei

ght 

of 

Strat

egic 

Obje

ctive

) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন 

সূচক 

(Perform

ance 

Indicator

s) 

গণনা 

পদ্ধরত  

একক 

(Un

it) 

কম যেম্পাদন 

সূচযকর মান 

(Weight 

of 

Perfor

mance 

Indicato

rs) 

প্রকৃত অেযন
 

লক্ষ্যমাত্রা/ক্তনে যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 20-

21)  

প্রযক্ষ্পে 

(Projecti

on)  

২০২১-২২ 

প্রযক্ষ্পে 

(Projecti

on)  

২০২২-

২০২৩ 

২০১৮-

২০১৯
 

২০১৯-

২০২০*
 

অোিারে 

(Excell

ent) 

অক্তত 

উিম 

(Ve

ry 

Goo

d) 

উিম 

(Goo

d) 

চলক্তত 

মান 

(Fa

ir) 

চলক্তত 

মাযনর 

ক্তনযে 

(Poo

r) 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

েপ্তর/সাংস্থার প্কৌশলগত উদেশ্য  

[১] ই-

গিন্যযান্স 

প্রক্ততষ্ঠায় 

েহায়তা 

৩০ [১.১]েরকাক্তর দপ্তযর 

দক্ষ্তা, দ্রুত ক্তেিান্ত 

ও ইযলকট্রক্তনক 

ব্যবস্থাপনা 

প্রবতযযনর লযক্ষ্য ই-

নক্তর্ ক্তবষয়ক 

অনলাইন/ জক্ষ্ত্র 

ক্তবযশযষ েরােক্তর  

প্রক্তশক্ষ্ে 

[১.১.১] ই-নক্তর্ 

প্রক্তশক্ষ্যের 

প্রক্তশক্ষ্োর্ী 

সমরষ্ট  েংখ্যা ৬ ১৪০ ১৫০    ১৫০ ১৫০ ১২৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১৫০ 

[১.২] ক্তিক্তেটাল 

বাংলাযদশ 

ক্তবক্তনম যাযে মাঠ 

[১.২.১] 

প্রদানকৃত 

পরামশ য/যেবা  

সমরষ্ট েংখ্যা ৬ ১০০ ১২০ ২০০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২৫০ 
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পর্ যাযয়র েরকাক্তর 

ক্তবক্তিন্ন দপ্তযর 

আইক্তেটি ক্তবষয়ক 

অনলাইন/ জক্ষ্ত্র 

ক্তবযশযষ েরােক্তর  

পরামশ য/যেবা  

প্রদান 

[১.৩] 

মাঠপর্ যাযয়র ই-

গিন্যযান্স 

কার্ যক্রযম 

গরতশীলতা 

আনায়দনর লদক্ষয   

ক্তিক্তিও 

কনফাযরন্স 

[১.৩.১] 

আযয়াক্তেত 

ক্তিক্তিও 

কনফাযরন্স  

সমরষ্ট েং

খ্যা 

৩  ১  ১ ৪  ৩  ২ ১      ৫  ৬  

[১.৪] জশখ রাযেল 

ক্তিক্তেটাল ল্যাব 

এর সক্ষমতা ও 

ব্যবহার 

উপদ ারগতা বৃরদ্ধর 

লদক্ষয কা িক্রম   

[১.৪.১] 

পক্তরদশ যনকৃত 

ল্যাব  

সমরষ্ট েংখ্যা ৬ ২০ ৩০   ৫৫ ৫০ ৪০ ৩০ ২০  ৫৫ ৫৫  

[১.৫] ICT 

ক্তবিাযগর 

আওতািীন প্রকল্প 

কার্ যক্রম পক্তরদশ যন 

[১.৫.১] 

পক্তরদশ যনকৃত 

প্রকল্প এর জিনু 

েংখ্যা 

েমক্তি েংখ্যা ৫ ২ ২ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২  

[১.৬] জেলার 

আইক্তেটি 

অক্তিদপ্তযরর েকল 

উপযেলা কার্ যালয় / 

ইউক্তিক্তে পক্তরদশ যন  

[১.৬.১] 

পক্তরদশ যনকৃত 

েংখ্যা 

েমক্তি েংখ্যা ৪  ৪  ৬  ২০  ১৮  ১৬ ১৪ ১২ ২৫ ৩০   
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 [২] আইরসটি 

রশদল্পর উন্নয়ন 

কা িক্রমদক 

গরতশীলকরণ  

১৫   [২.১]  ক্তিক্তেটাল 

বাংলাযদশ ক্তদবে 

উদ র্াপন 

[২.১.১]  

জেলায় 

ক্তিক্তেটাল 

বাংলাযদশ 

ক্তদবে উদ র্াপন 

তাক্তরখ তাক্তরখ  ৬ ১২.১২.

১৮ 

১২.১২.১৯ ১২.১২.২০ ৩১.১২

.২০  

৩০.০১.

২০ 

০ ০ ১২.১২.২১  ১২.১২.২২ 

[২.২] জশখ রাযেল 

ক্তিক্তেটাল ল্যাব 

ব্যবহাযর ক্তশক্ষ্ক/ 

োত্রযদরযক 

উদু্বিকরে ক্তবষয়ক 

েিা/জেক্তমনার 

[২.২.১] জেলায় 

জেক্তমনার/ওয়াকয

শপ আযয়ােন 

েমক্তি েংখ্যা ৩ ২  ২  ১     ১ ১ 

[২.৩] মাঠপর্ যাযয়র 

কার্ যক্রম 

তদারকীযত ক্তিক্তিও 

কনফাযরন্স 

আযয়ােযন 

কাক্তরগক্তর েহায়তা 

প্রদান 

[২.৩.১] ক্তিক্তিও 

কনফাযরন্স 

আযয়ােযন 

কাক্তরগক্তর 

েহায়তা 

প্রদানকৃত 

েমক্তি েংখ্যা ৬ ৪ ৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৮ ১০ 

[৩] মানব 

েম্পদ উন্নয়ন 

১২     [৩.১] েরকাক্তর 

কম যকতযাজদর দক্ষ্তা 

বৃক্তির লযক্ষ্য ICT 

ক্তবষয়ক প্রক্তশক্ষ্ে 

প্রদান 

[৩.১.১] 

প্রক্তশক্ষ্োর্ী 

েমক্তি েংখ্যা ৩ ৬০ ৬০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ৭০ ৭০   

  [৩.২] উদ্ভাবনী 

ক্তবষযয় েক্ষ্মতা 

বৃক্তিকরযে কম যকতযা/ 

কম যচাক্তরযদর 

প্রক্তশক্ষ্ে প্রদান 

[৩.২.১] 

প্রক্তশক্তক্ষ্ত 

প্রক্তশক্ষ্োর্ী 

েমক্তি েংখ্যা ৫ ৬ ৬ ১৫ ১২ ১০ ৮ ৬  ২০ ৩০ 

  [৩.৩]  মুক্তেববষ য 

উপলযক্ষ্য োরাযদযশ 

জশখ রাযেল 

ক্তিক্তেটাল ল্যাব 

[৩.৩.১] 

অংশগ্রহেকারীর 

েংখ্যা   

েমক্তি েংখ্যা ৪ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১১০ ১২০ 
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ব্যবহাযরর মাধ্যযম 

োত্রোত্রীযদর 

আইক্তেটি/যপ্রাগ্রাক্তমং 

ক্তবষযয় পরামশ য / 

প্রক্তশক্ষ্ে প্রদান  

[৪] আইক্তেটি 

অবকাঠাযমা 

উন্নয়ন 

০৫  [৪.১] েদ্যক্তবলুপ্ত 

ক্তেটমহলভুি 

এলাকায় 

D-SET জেন্টার 

চালুকরে 

[৪.১.১] 

ক্তনম যানকৃত D-

SET জেন্টার 

সাংখ্যা   েংখ্যা   ৩   ১   ১ ০ ০ ০ ২ ২  

[৪.১.২] D-

SET জেন্টার 

চালুকরে   

তাররে  তাররে  ২    ৩০.০১.২০

২১  

১৫.০২

.২০২১ 

০১.০৩.

২০২১  

১৫.০

০৩.২

০২১  

   

 [৫] 

প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক 

েক্ষ্মতা বৃক্তি 

১৩  [৫.১] জশখ রাযেল 

ক্তিক্তেটাল ল্যাব 

মক্তনটক্তরং 

িযাশযবাি য 

ইন্সটযলশন 

বাস্তবায়ন  

[৫.১.১] 

ইন্সটযলশনকৃ

ত ল্যাযবর হার  

গড়  %   ৭    ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  - - 

  [৫ .৩] েকল 

জরক্তেস্টার 

হালনাগাদকরে  

হালনাগাদকৃত 

জরক্তেস্টার 

েমক্তি % ৬    ৩০.০৮.২০

২০ 

১০.০৬

.২০২১ 

১৫.০৬.

২০২১ 

২০.০

৬.২০

২১  

 ০ ০  
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আবরশ্যক প্কৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

 

জকৌশলগত 

উযেশ্য 

(Strategic 

Objective

s) 

জকৌশলগত 

উযেশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক   কম যেম্পাদন 

সূচযকর মান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators

) 

লক্ষ্যমাত্রা/ক্তনে যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 20-21)  

অোিারে 

(Excellen

t) 

অক্তত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলক্তত মান 

(Fair) 

চলক্তত মাযনর 

ক্তনযে (Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

[১] দাপ্তক্তরক 

কম যকাযে 

স্বেতা বৃক্তি 

ও েবাবক্তদক্তহ 

ক্তনক্তিতকরে  

১১ [১.১] বাক্তষ যক 

কম যেম্পাদন র্চক্তি 

(এক্তপএ)বাস্তবায়ন  

[১.১.১] এক্তপএ’র েকল 

ত্রত্রমাক্তেক প্রক্ততযবদন 

ওযয়বোইযট প্রকাক্তশত  

েংখ্যা    ১ ৪  - - - - 

[১.১.২] এক্তপএ টিযমর 

মাক্তেক েিা অনুক্তষ্ঠত  

েংখ্যা    ২ ১২ ১১ - - -  

[১.২] শুিাচার ও উিম 

চচ যা ক্তবষযয় অংশীেনযদর  

োযর্ মতক্তবক্তনময়  

[১.২.১] মতক্তবক্তনময় 

েিা অনুক্তষ্ঠত  

েংখ্যা    ২ ৪ ৩ ২ - -   

[১.৩] অক্তিযর্াগ প্রক্ততকার 

ব্যবস্থা ক্তবষযয় জেবা 

গ্রহীতা/অংশীেনযদর 

অবক্তহতকরে  

[১.৩.১] অবক্তহতকরে 

েিা আযয়াক্তেত  

েংখ্যা  ১ ৪ ৩ ২ - -  

[১.৪] জেবা প্রদান 

প্রক্ততশ্রুক্তত ক্তবষযয় জেবা 

গ্রহীতাযদর অবক্তহতকরে  

[১.৪.১] অবক্তহতকরে 

েিা আযয়াক্তেত 

েংখ্যা  ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৫] তথ্য বাতায়ন 

হালনাগাদ েংক্রান্ত 

ত্রত্রমাক্তেক প্রক্ততযবদন 

উর্ধ্যতন কর্তযপযক্ষ্র ক্তনকট 

[১.৫.১] ত্রত্রমাক্তেক 

প্রক্ততযবদন জপ্রক্তরত   

েংখ্যা  ২ ৪ ৩ - - -  
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জকৌশলগত 

উযেশ্য 

(Strategic 

Objective

s) 

জকৌশলগত 

উযেশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক   কম যেম্পাদন 

সূচযকর মান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators

) 

লক্ষ্যমাত্রা/ক্তনে যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 20-21)  

অোিারে 

(Excellen

t) 

অক্তত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলক্তত মান 

(Fair) 

চলক্তত মাযনর 

ক্তনযে (Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

জপ্ররে  

[২] কম য 

েম্পাদযন 

গক্ততশীলতা 

আনয়ন ও 

জেবার মান 

বৃক্তি   

৮ [২.১] ই-নক্তর্ বাস্তবায়ন [২.১.১] ই-নক্তর্যত 

জমাট ক্তনষ্পক্তিকৃত  

% ২       ৮০ ৭০ ৬০ - - 

[২.২] উদ্ভাবনী/ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

উযদ্যাগ বাস্তবায়ন   

[২.৩.১] নূন্যতম একটি 

উদ্ভাবনী/ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

উযদ্যাগ চালুকৃত 

েংখ্যা  ২ ১৫.০২.২০২

১  

১৫.০৩.২০২

১ 

১৫.০৪.২

০২১ 

১৫.০৫.২০২১ -  

[২.৩] কম যচারীযদর 

প্রক্তশক্ষ্ে প্রদান  

[২.৪.১] প্রযতযক 

কম যচারীর েন্য 

প্রক্তশক্ষ্ে আযয়াক্তেত  

েনঘ

ণ্টা   

২ ৪০ ৩০ ২০  ১০  - 

[২.৪.২] ১০ জগ্রি ও 

তদূি য প্রযতযক 

কম যচারীযক এক্তপএ 

ক্তবষযয় প্রদি প্রক্তশক্ষ্ে  

েনঘ

ন্টা  

১  ৫ ৪ - - -  

[২.৪] এক্তপএ বাস্তবায়যন 

প্রযনাদনা প্রদান  

[২.৫.১] নূন্যতম একটি 

আওতািীন দপ্তর/ 

এক্তপএ বাস্তবায়যনর 

েন্য প্রযনাদনা 

প্রদানকৃত  

েংখ্যা    ১ ১ ১ - -   

 [৩] আক্তর্ যক 

ও েম্পদ 

ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন 

৬ [৩.১] বাক্তষ যক ক্রয় 

পক্তরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[৩.১.১] ক্রয় 

পক্তরকল্পনা অনুর্ায়ী 

ক্রয় েম্পাক্তদত  

% ১ ১০০ ৯০ ৮০   

[৩.২] বাক্তষ যক উন্নয়ন 

কম যসূক্তচ (এক্তিক্তপ)/বাযেট  

বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বাক্তষ যক উন্নয়ন 

কম যসূক্তচ (এক্তিক্তপ) 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০   
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জকৌশলগত 

উযেশ্য 

(Strategic 

Objective

s) 

জকৌশলগত 

উযেশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক   কম যেম্পাদন 

সূচযকর মান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators

) 

লক্ষ্যমাত্রা/ক্তনে যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 20-21)  

অোিারে 

(Excellen

t) 

অক্তত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলক্তত মান 

(Fair) 

চলক্তত মাযনর 

ক্তনযে (Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

/বাযেট বাস্তবাক্তয়ত 

[৩.৩] অক্তিট আপক্তি 

ক্তনষ্পক্তি কার্ যক্রযমর 

উন্নয়ন 

[৩.৩.২] অক্তিট আপক্তি 

ক্তনষ্পক্তিকৃত 

% ১  ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] হালনাগাদকৃত 

স্থাবর ও অস্থাবর 

েম্পক্তির তাক্তলকা 

মন্ত্রোলয়/ক্তবিাযগ জপ্ররে  

[৩.৪.১] হালনাগাদকৃত 

স্থাবর ও অস্থাবর 

েম্পক্তির তাক্তলকা 

মন্ত্রোলয়/ক্তবিাযগ 

জপ্রক্তরত  

তাক্তরখ ১ ১৫.১২.২০২

০ 

১৪.০১.২০২

১ 

১৫.০২.২

০২১ 

- -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

আক্তম, জপ্রাগ্রামার, তথ্য ও জর্াগাযর্াগ প্রযুক্তি অক্তিদপ্তর, জেলা কার্ যালয়, কুক্তিগ্রাম, গেপ্রোতন্ত্রী বাংলাযদশ েরকাযরর তথ্য ও জর্াগাযর্াগ প্রযুক্তি অক্তিদপ্তযরর মহাপক্তরচালযকর ক্তনকট অঙ্গীকার করক্তে জর্, 

এই র্চক্তিযত বক্তে যত ফলাফল অেযযন েযচি র্াকব। 

 

আক্তম, মহাপক্তরচালক, তথ্য ও জর্াগাযর্াগ প্রযুক্তি অক্তিদপ্তর, গেপ্রোতন্ত্রী বাংলাযদশ েরকাযরর তথ্য ও জর্াগাযর্াগ প্রযুক্তি ক্তবিাযগর দাক্তয়যে ক্তনযয়াক্তেত েক্তচব এর প্রক্ততক্তনক্তি ক্তহযেযব জপ্রাগ্রামার, 

জেলা কার্ যালয় কুক্তিগ্রাম, তথ্য ও জর্াগাযর্াগ প্রযুক্তি অক্তিদপ্তর, এর ক্তনকট অঙ্গীকার করক্তে জর্, এই র্চক্তিযত বক্তে যত ফলাফল অেযযন আইক্তেটি অক্তিদপ্তযরর জেলা কার্ যালয় কুক্তিগ্রাম-জক েব যাত্মক 

েহযর্াক্তগতা প্রদান করব। 

 

 

 

স্বাক্ষ্ক্তরতঃ 

 

             ২৮/০৭/২০২০  

জমাঃ োক্তির হাোন রক্তবন   

 জপ্রাগ্রামার 

তথ্য ও জর্াগাযর্াগ প্রযুক্তি অক্তিদপ্তর 

জেলা কার্ যালয়, কুক্তিগ্রাম। 

 

 তাক্তরখ 

 

  

 

২৮/০৭/২০২০  

মহাপক্তরচালক  তাক্তরখ 
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তথ্য ও জর্াগাযর্াগ প্রযুক্তি অক্তিদপ্তর 

 

সাংদ াজনী-১ শব্দ সাংদক্ষপ 

ক্ররমক নম্বর শব্দ সাংদক্ষপ(Acronyms) রববরণ  

১  ICT Information and communication 

Technology  

২ আইরসটি অরিেপ্তর  তথ্য ও প্ াগাদ াগ প্রযুরি অরিেপ্তর  

৩ WIFI  Women ICT Frontier Initiative  

৪ AP-IS Asis-Pacific Information Super 

Hihgway  

৫ BPO Business Process Outsourcing  
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সাংদ াজনী-২ কম িসম্পােনসূচক সমূহ, বাস্তবায়নকারী কা িালয়সমূহ এবাং পররমাপ পদ্ধরতর রববরণ  

 

ক্রম  কার্ যক্রম  কম যেম্পাদন সূচক  কার্ যক্রযমর ক্তববরে  বাস্তবায়নকারী অনুক্তবিাগ , 

অক্তিশাখা এবং শাখা  

প্রদি প্রমােক  প্রমােযকর উপািেমূহ  

 [১.১] জেলার েরকাক্তর দপ্তযর দক্ষ্তা, 

দ্রুত ক্তেিান্ত ও ইযলকট্রক্তনক ব্যবস্থাপনা 

প্রবতযযনর লযক্ষ্য ই-নক্তর্ ক্তবষয়ক 

প্রক্তশক্ষ্ে 

[১.১.১] জেলার ক্তবক্তিন্ন 

দপ্তর/েংস্থার  

কম যকতযা/ কম যচারীযক 

ই-নক্তর্ ক্তবষয়ক 

প্রক্তশক্ষ্ে প্রদান 

েরকাক্তর দপ্তযর দক্ষ্তা, দ্রুত 

ক্তেিান্ত বাস্তবায়ন ও 

ইযলক্ট্রক্তনক পিক্ততযত জেবা 

প্রদাযনর লযক্ষ্য মাঠ 

পর্ যায়েহ েরকাক্তর ক্তবক্তিন্ন 

দপ্তযর ই-নক্তর্ ক্তবষযয় 

অনলাইন/ জক্ষ্ত্র ক্তবযশযষ 

েরােক্তর প্রক্তশক্ষ্ে 

জেলা/উপযেলা কার্ যালয় 

কুক্তিগ্রাম, তথ্য ও 

জর্াগাযর্াগ প্রযুক্তি অক্তিদপ্তর 

প্রক্তশক্ষ্যের 

উপক্তস্থক্তত ও 

প্রক্ততযবদন  

  বাক্তষ যক প্রক্ততযবদন 

েমূহ  

 [১.২] ক্তিক্তেটাল বাংলাযদশ ক্তবক্তনম যাযে 

জেলা পর্ যাযয়র েরকাক্তর ক্তবক্তিন্ন দপ্তযর 

জনটওয়াকয কাযনকটিক্তিটি /আইক্তেটি 

ক্তবষয়ক অনলাইন/ জক্ষ্ত্র ক্তবযশযষ 

েরােক্তর  পরামশ য/যেবা  প্রদান 

[১.২.১] প্রদানকৃত 

পরামশ য/যেবা  

মাঠ পর্ যাযয়র েরকাক্তর 

ক্তবক্তিন্ন দপ্তযর আইক্তেটি 

ক্তবষয়ক অনলাইন/ জক্ষ্ত্র 

ক্তবযশযষ েরােক্তর  

পরামশ য/যেবা  প্রদান 

জেলা/উপযেলা কার্ যালয় 

কুক্তিগ্রাম, তথ্য ও 

জর্াগাযর্াগ প্রযুক্তি অক্তিদপ্তর 

 পরামশ য/যেবা  

প্রদান জরক্তেস্ট্রার 

এর কক্তপ  

বাক্তষ যক প্রক্ততযবদন েমূহ 

 [১.৩] জেলা  পর্ যাযয়র ই-গিন্যযান্স 

কার্ যক্রযম গক্ততশীলতা আনায়যনর 

লযক্ষ্য   ক্তিক্তিও কনফাযরন্স 

[১.৩.১] আযয়াক্তেত 

ক্তিক্তিও কনফাযরন্স  

ই-গিন্যযান্স কার্ যক্রযম 

গক্ততশীলতা আযনায়যনর 

লযক্ষ্য   ক্তিক্তিও কনফাযরন্স 

আযয়ােন  

জেলা/উপযেলা কার্ যালয় 

কুক্তিগ্রাম, তথ্য ও 

জর্াগাযর্াগ প্রযুক্তি অক্তিদপ্তর 

ক্তিক্তিও কনফাযরন্স 

এর েংখ্যা, 

ক্তরযপাট য, বাক্তষ যক 

প্রক্ততযবদন  

ক্তিক্তিও কনফাযরন্স এর 

েংখ্যা, ক্তরযপাট য, বাক্তষ যক 

প্রক্ততযবদন 

 [১.৪] জশখ রাযেল ক্তিক্তেটাল ল্যাব এর 

েক্ষ্মতা ও ব্যবহার  উপযর্াক্তগতা 

বৃক্তির লযক্ষ্য কার্ যক্রম   

[১.৪.১] পক্তরদশ যনকৃত 

ল্যাব  

জশখ রাযেল ক্তিক্তেটাল ল্যাব 

এর েক্ষ্মতা ও ব্যবহার 

উপযর্াক্তগতা বৃক্তির লযক্ষ্য 

ল্যাব পক্তরদশ যন কার্ যক্রম  

জেলা/উপযেলা কার্ যালয় 

কুক্তিগ্রাম, তথ্য ও 

জর্াগাযর্াগ প্রযুক্তি অক্তিদপ্তর 

ল্যাব পক্তরদশ যন 

প্রক্ততযবদন  

ল্যাব পক্তরদশ যন 

প্রক্ততযবদন 
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 [১.৫] ICT ক্তবিাগ েংক্তিি প্রকল্প 

কার্ যক্রম পক্তরদশ যন 

[১.৫.১] পক্তরদশ যনকৃত 

প্রকল্প এর জিনু েংখ্যা 

েংক্তিি প্রকল্প কার্ যক্রম 

পক্তরদশ যন 

জেলা/উপযেলা কার্ যালয় 

কুক্তিগ্রাম, তথ্য ও 

জর্াগাযর্াগ প্রযুক্তি অক্তিদপ্তর 

 পক্তরদশ যন 

প্রক্ততযবদন  

 পক্তরদশ যন প্রক্ততযবদন 

 [২.১]  ক্তিক্তেটাল বাংলাযদশ ক্তদবে 

উদ র্াপন 

[২.১.১]  জেলায় 

ক্তিক্তেটাল বাংলাযদশ 

ক্তদবে উদ র্াপন 

ক্তিক্তেটাল বাংলাযদশ ক্তদবে 

উদর্াপন  

জেলা/উপযেলা কার্ যালয় 

কুক্তিগ্রাম, তথ্য ও 

জর্াগাযর্াগ প্রযুক্তি অক্তিদপ্তর 

ক্তিক্তেটাল 

বাংলাযদশ ক্তদবে 

উদর্াপন েংক্রান্ত 

প্রক্ততযবদন  

বাক্তষ যক প্রক্ততযবদন 

 [২.২] জশখ রাযেল ক্তিক্তেটাল ল্যাব 

ব্যবহাযর ক্তশক্ষ্ক/ োত্রযদরযক 

উদু্বিকরে ক্তবষয়ক েিা/জেক্তমনার 

[২.৪.১] জেলায় 

জেক্তমনার/ওয়াকযশপ 

আযয়ােন 

ক্তশক্ষ্ক/ োত্রযদরযক 

উদু্বিকরে ক্তবষয়ক 

েিা/জেক্তমনার 

জেলা ও উপযেলা কার্ যালয় আযয়াক্তেত 

জেক্তমনাযরর েক্তব ও 

অন্যন্য প্রক্ততযবদন  

বাক্তষ যক প্রক্ততযবদন 

 [২.৩] মাঠপর্ যাযয়র কার্ যক্রম 

তদারকীযত ক্তিক্তিও কনফাযরন্স 

আযয়ােযন কাক্তরগক্তর েহায়তা প্রদান 

[২.৩.১] ক্তিক্তিও 

কনফাযরন্স আযয়ােযন 

কাক্তরগক্তর েহায়তা 

প্রদানকৃত 

ক্তিক্তিও কনফাযরন্স 

আযয়ােযন কাক্তরগক্তর 

েহায়তা প্রদানকৃত 

জেলা ও উপযেলা কার্ যালয়  আযয়াক্তেত 

কনফাযরন্স েক্তব ও 

অন্যান্য  প্রক্ততযবদন 

বাক্তষ যক প্রক্ততযবদন 

 [৩.১] েরকাক্তর কম যকতযাজদর দক্ষ্তা 

বৃক্তির লযক্ষ্য ICT ক্তবষয়ক প্রক্তশক্ষ্ে 

প্রদান 

[৩.১.১] প্রক্তশক্ষ্োর্ী  আইক্তেটি ব্যবহাযর েযচতন 

করার লযক্ষ্য প্রক্তশক্ষ্ে 

আযয়ােন  

জেলা ও উপযেলা কার্ যালয়  আযয়াক্তেত প্রক্তশক্ষ্ে 

এর েক্তব ও 

প্রক্ততযবদন 

বাক্তষ যক প্রক্ততযবদন 

 [৩.২] উদ্ভাবনী ক্তবষযয় েক্ষ্মতা 

বৃক্তিকরযে কম যকতযা/ কম যচাক্তরযদর 

প্রক্তশক্ষ্ে প্রদান 

[৩.২.১] প্রক্তশক্তক্ষ্ত 

প্রক্তশক্ষ্োর্ী 

কম যকতযা/ কম যচাক্তরযদর 

প্রক্তশক্ষ্ে প্রদান 

জেলা ও উপযেলা কার্ যালয়  আযয়াক্তেত প্রক্তশক্ষ্ে 

এর েক্তব ও 

প্রক্ততযবদন 

বাক্তষ যক প্রক্ততযবদন 

 [৩.৩]  মুক্তেববষ য উপলযক্ষ্য োরাযদযশ 

জশখ রাযেল ক্তিক্তেটাল ল্যাব 

ব্যবহাযরর মাধ্যযম োত্রোত্রীযদর 

আইক্তেটি/যপ্রাগ্রাক্তমং ক্তবষযয় পরামশ য / 

প্রক্তশক্ষ্ে প্রদান  

[৩.৩.১] 

অংশগ্রহেকারীর 

েংখ্যা   

ক্তনতযনতুন প্রযুক্তি েম্পযকয 

োত্রোত্রীযদর উদবুিকরযের 

লযক্ষ্য পরামশ য/ প্রক্তশক্ষ্ে  

আযয়ােন   

জেলা ও উপযেলা কার্ যালয় আযয়াক্তেত প্রক্তশক্ষ্ে 

এর েক্তব ও 

প্রক্ততযবদন 

বাক্তষ যক প্রক্ততযবদন 

 [৪.১] জশখ রাযেল ক্তিক্তেটাল ল্যাব 

মক্তনটক্তরং িযাশযবাি য বাস্তবায়ন  

[৪.১.১] প্রস্তুতকৃত 

েফটওয়যার  

বাস্তবায়যনর মাধ্যযম ক্তবক্তিন্ন 

েমস্যার েমািান  

জেলা ও উপযেলা কার্ যালয় উদ্ভাবনী উযদ্যাগ 

েংক্রান্ত প্রক্ততযবদন  

বাক্তষ যক প্রক্ততযবদন 

 [৪.২] কম যকতযা/কম যচারীযদর 

র্র্ােমযয় কম যস্থযল উপক্তস্থক্তত 
উপক্তস্থক্তত 

উপক্তস্থক্তত ক্তনক্তিতকরে জেলা ও উপযেলা কার্ যালয় প্রক্ততযবদন  বাক্তষ যক প্রক্ততযবদন 



18 

 

 [৪.৩] েকল জরক্তেস্টার 

হালনাগাদকরে  

হালনাগাদকৃত 

জরক্তেস্টার 

হালনাগাদকৃত জরক্তেস্টার জেলা ও উপযেলা কার্ যালয় প্রক্ততযবদন  বাক্তষ যক প্রক্ততযবদন 
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