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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)-এর অংশ িহেসেব আিলক কায ালয় লনা বাংলােদশ সরকার িতত পক ২০২১: িডিজটাল
বাংলােদশ িবিনম ােণ উেখেযা িমকা পালন কের আসেছ। এসব ে িবগত ৩ বছের িবিসিস, আিলক কায ালয় লনা-এর সাফ ও
অগিতর সংি িববরণ উপাপন করা হ`ল: • ইনেফাসরকার-৩ কের মােম লনা িবভােগ ায় ৩৪৭ ইউিনয়েন অপকাল ফাইবার
কাবল াপেনর মােম ইারেনট সংেযাগ দান করা হেয়েছ। যা ক দেরর পাশাপািশ লনা আিলক কায ালয় হেত তভােব
পয েবণ করা হে। • বাংলাগভেনট এবং ইনেফাসরকার-২ কের, মােম িবিসিস দেশর ৫৮ মণালয়, ২২৭ সরকাির দর ও
৬৪ জলা শাসেকর কায ালয়সহ ১৮,১৩০  সরকাির দর এক একীত নটওয়ােক সং করা হেয়েছ এবং এ সংেযাগসেহ
ইারেনটসহ  িভিডও কনফাের সবা  দান  করা  হে।  এর  মে লনা  িবভােগ  ায়  ২৪৭৩ দের  এ  সংেযাগ  রেয়েছ।  সংেযাগেহর
িনয়িমত মিনটিরং ও িবিভ সমার লাকাল সােপাট  িবিসিস লনা আিলক কায ালয় হেত দান করা হে। িবগত ২ বছের িবভােগর
িবিভ  দের  মাট  ৯৮৩  সমা  সমাধান  করা  হেয়েছ।  •  যেশাের  ািপত  National  Data  Centre-এর  Disaster
Recovery Center (DRC) িতিনয়ত মিনটিরং এবং রণােবণ কায ম আিলক কায ালয় লনা থেক পিরচালনা করা
হে। • িবগত ৩ বছের িবিসিস আিলক কায ালয় লনােত সরকারী পয ােয় কামাইজড কােস  ১১৩ জন, েময়াদী(সবার জ উু)
কােস  ৪৬২ জন, ২৭৫ জন িতবীেদর এবং দীঘ  ময়াদী িডোমা কােস  ১৭৪ জনেক িশণ দান করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

• িবিসিস আিলক কায ালয় লনা ভাড়া বািড়েত অবিত । ফলিতেত িতবীেদর উপেযাগী চলাচলসহ অা অবকাঠােমা সংা
চার কায ম বাবায়ন করা সব হেনা। কায ালেয়র িনজ কান পিরবহণ বা না থাকায়, িবভাগীয় পয ােয় কায ালেয়র ভাবিত
উয়নসহ িবিসিস কক মাঠ পয ােয় ািপত অবকাঠােমার সািব ক পয েবেণর কায ম হত হে।
• িবিসিসর ধান কায ালয় হেত পিরচািলত কসেহর সােথ িবিসিস’র আিলক কায ালয়সেহর যথাযথ সময় না থাকার কারেণ মাঠ
পয ােয় উ কসেহর কায েমর সােথ কায ালেয়র সৃতা যথাযথভােব থাকেছ না।
• িবিসিস লনা এর সাংগঠিনক কাঠােমােত পয া জনবেলর অভাব রেয়েছ। কািভড-১৯ এর কারেণ উত পিরিিতেত অনলাইেন াস
পিরচালনায় যথাযথ নীিতমালা এবং অনলাইন ােসর জ লাইেস সফটওয়ার অথবা িনজ িশণ াটফম  না থাকার কারেণ িশণ
কায ম যথাযথভােব চা করা সব হে না। এছাড়া অিফস অেটােমশন, অনলাইন িনং েনজেম সফটওয়ার না থাকার কারেণ স
জনবেলর মােম আিনক অনলাইন িভিক সবা দান করা সব হেনা।

ভিবৎ পিরকনা:

আিলক পয ােয়র ত ও যাগােযাগ ি খােত িবকােশর জ আিলক কায ালেয়র জ অিফস অেটােমশন ও অনলাইন িনং াটফম 
ও েনজেম সফটওয়ার তির। ই-গভেন কায ম বাবায়েন কামার সােপাট  এািেকশেনর মােম কায করীভােব সরকাির অিফেস
ািপত নটওয়াক িসেম মিনটিরং ও রণােবণ। িনজ পিরবহণ বা িনিতকরণ। িবিসিস’র জ িনজ অবকাঠােমােত উয়ন
এবং এ অবকাঠােমােত িমিন ডাটা সার, সফটওয়ার িফিনিসং ল ইতািদ াপন কের আিলক কায ালেয়র কায  পিরিধ ি কের অ
অেল এক তি বলয় তির।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

লনা িবভােগর ায় ২৪৭৩ সরকাির দের ািপত নটওয়াক সংেযাগ মিনটিরং ও রণােবণ। কমপে ২০ জন িতবী
িসহ ৮০ জন িশণাথেক বিসক কিউটার, আইিস িডোমা, িািং, ৪থ  িশ িবেবর ি ইতািদ িবষয়ক
িশণ দান এবং অ অেল এক তি বলয় তিরেত িনজ াপনা তিরর কায ম হণ।
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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, লনা

এবং

িনব াহী পিরচালক, বাংলােদশ কিউটার কাউিল-এর মে ২০২১ 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,  িনরাপা  এবং  দতার  সােথ  সরকাির  সবা  উয়ন  ও  দােন  ত ও  যাগােযাগ  ির  গেবষণা  ও  উয়েনর  মােম
দেশর িডিজটালাইেজশন এবং আই িশের রািন ও কম সংােন জাতীয় ল অজেন কায ম বাবায়ন।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ আিলক / জানাল অিফেসর কম সাদেনর 

১. তি িভিক িশের সােরর জ দ মানব সদ উয়ন
২. ই-গভেন  বাবায়ন
৩. নারী ও িতবী ািেদর মতায়েন সহায়তা দান
৪. সরকার কক িহত ত ও যাগােযাগ ি িবষয়ক কায ম অবিহতকরণ ও করনীয় িচিতকরণ

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  ি িবষয়ক কািরগির  ান  ও  দতার  আিলক আধার  িহেসেব  দািয়  পালন  এবং  এ  ে
ানীয় সরকাির, বসরকাির সবা ও িশ খাতেক ান িভিক পরামশ  এবং কািরগির সবা দান;
২. জলা আইিস কিম এবং জলা সািভ স ইেনােভশন কিম ও িবিভ কািরগির কিমর সদ িহেসেব সিয়ভােব
িনয়িমত  অংশহণ।  এছাড়া  িবিভ  কািরগির  কিম  এবং  অেকেজা  ঘাষণাকরণ  কিমেত  সংার/  িতােনর  চািহদা
মাতােবক অংশহণ;
৩. ত ও যাগােযাগ ি িবষেয় িশা ও দতার িবমান িনিত কের আিলক পয ােয় মান সত িশেণর
মােম মানবসদ উয়ন;
৪. যেশাের ািপত National Data Centre এর Disaster Recovery Center (DRC) সািব ক
মিনটিরং এবং রণােবণ-এ সহায়তা দান।
৫. ই-গভেন  বাবায়েন াশনাল ই-গভঃ নটওয়াক এর আওতায় সং দরসহেক েয়াজনীয় নটওয়াক সবা ও
িভিডও কনফাের িসেম পিরচালনায় েয়াজনীয় সবা দান করা;
৬. ত ির মােম িনউেরা ডেভালপেমাল িডজঅড ার (এনিডিড) সহ সকল ধরেণর িতবী িেদর মতায়ন
শীষ ক কের মােম ািপত আইিস িরেসাস  সােরর কায ম পিরচালনা করা;
৭. ই-গভঃ বাবায়েন পরামশ  সবা দান এবং সিমনার ও কম শালা আেয়াজন;
৮. িনরাপদ আইিসর বহােরর কায ম অবিহতকরণ।
৯. আইিস িশের উয়েন ধান কায ালয় িনেদ িশত দািয় পালন।



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ২৩:০৭ া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ২৩, ২০২১

সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

[১] তি িভিক
িশের সােরর জ দ
মানব সদউয়ন

[১.১] স ও দীঘ  ময়াদী আইিস িশণ
কােস  অংশহণকারী িশণাথ

সংা ৩১২ ৩৯ ৪০ ৬০ ১০০ িবিসিস ধান কায ালয়
অ কায ালয় এর িশণ
িরেপাট  ও িবিসিস’র বািষ ক
িতেবদন

[১.৪] ৪থ  িশ িবব সংি ি ও সমতা
উয়ন িশণ

সংা - - ১৫ ২০ ৪০
বাংলােদশ কিউটার কাউিল, ধান
কায ালয়

অ কায ালয় এর িশণ
িরেপাট 

[২] ই-গভেন  বাবায়ন

[২.১] াশনাল ই-গভঃ নটওয়াক এর আওতায়
সং দরসহেক েয়াজনীয় নটওয়াক সবা
দান

সংা ৪৭৮ ৫০৫ ৫৫০ ৬০০ ৬৫০
িবিসিস ধান কায ালয়, সবাদান সহেযাগী
ভর, ানীয় পয ােয়র সকল দর।

অ কায ালয় এর দানত
সবা িতেবদন

[২.২] ই-গভাণ েম বাবায়েন িশণ সংা ২০ ২০ ১৫ ২০ ২০ িবিসিস ধান কায ালয
অ কায ালয় এর িশণ
িরেপাট 

[২.৩] িবিভ সরকাির দের িবিসিস কক
ািপত িভিডও কনফাের িসেম পিরচালনায়
েয়াজনীয় সবা দান করা;

সংা ৭ ৮ ৮ ১০ ১২
িবিসিস ধান কায ালয়, সবাদান সহেযাগী
ভর, ানীয় পয ােয়র সকল দর।

অ কায ালেয়র িতেবদন

[২.৪] িভিডও কনফাের িসেম পিরচালনায়
েয়াজনীয় সবা দান করা;

সংা ১০ ১২ ১৫
িবিসিস ধান কায ালয়, সবাদান সহেযাগী
ভর, ানীয় পয ােয়র সকল দর।

অ কায ালেয়র িতেবদন

নারী ও িতবী ািেদর
মতায়েন সহায়তা দান

[৩.১] িতবী িেদর ত ি িবষয়ক
িশণ

সংা ১৬০ ১৫ ১০ ২০ ৩০ িবিসিস ধান কায ালয়
অ কায ালেয়র িশণ
িতেবদন

[৩.২] নারীেদর িডিজটাল সমতা উয়েন
িবেশষ িশণ

সংা ৪১ ০ ১৫ ২০ ৩০ িবিসিস ধান কায ালয়
অ কায ালেয়র িশণ
িতেবদন

[৩.৩]আইিস িরেসাস  সােরর মােম
িতবী িেদর মতায়েন পরামশ  সবা
দান

সংা ৮০ ১০০ ১৫০
িবিসিস কক বাবায়নাধীন EPWD
শীষ ক ক

অ কায ালেয়র িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ২৩:০৭ া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ২৩, ২০২১

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

[৪] সরকার কক িহত
ত ও যাগােযাগ ি
িবষয়ক কায ম
অবিহতকরণ ও করনীয়
িচিতকরণ

[৪.১] সিমনার/ কম শালা/ কােইন আেয়াজন সংা ৫ ২ ১ ২ ৩ িবিসিস ধান কায ালয়
অ কায ালেয়র মািসক
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ২৩:০৭ া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ২৩, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ২৩:০৭ া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ২৩, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] তি
িভিক িশের
সােরর জ দ
মানব সদ উয়ন

২৫

[১.১] স ও দীঘ  ময়াদী
িনয়িমত আইিস িশণ

[১.১.১]
িশণাথ

সমি সংা ২০ ৩১২ ৩৯ ৪০ ৩০ ২০

[১.২] ৪থ  িশ িবব সংি
ি ও সমতা উয়ন
িশণ

[১.২.১]
িশণাথ

সমি সংা ৫ ১৫ ১০ ৫

[২] ই-গভেন 
বাবায়ন

২৫

[২.১] াশনাল ই-গভঃ
নটওয়াক এর আওতায় সং
দরসহেক েয়াজনীয়
নটওয়াক সবা দান

[২.১.১] দানত
সবা

সমি সংা ১০ ৪৭৮ ৫০৫ ৫৫০ ৫০০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০

[২.২] ই-গভাণ েম বাবায়েন
িশণ

[২.২.১]
িশণাথ

সমি সংা ৩ ১৮ ২০ ১৫ ১০ ৫

[২.৩] িবিভ সরকাির দর ও
িশা িতােন কািরগরী
পরামশ  সবা দান

[২.৩.১]
দানত সবা

সমি সংা ৪ ৭ ৮ ৮ ৫ ৩

[২.৪] িবিভ সরকাির দের
িভিডও কনফাের িসেম
পিরচালনায় েয়াজনীয় সবা
দান করা;

[২.৪.১] দানত
সবা

সমি সংা ৮ ১০ ৬ ৩



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ২৩:০৭ া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ২৩, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] নারী ও িতবী
ািেদর
মতায়েন সহায়তা
দান

১৫

[৩.১] িতবী িেদর ত
ি িবষয়ক িশণ

[৩.১.১]
িশণাথ

সমি সংা ৩ ১৬০ ১০ ১০ ৫

[৩.২] নারীেদর িডিজটাল
সমতা উয়েন িবেশষ
িশণ

[৩.২.১]
িশণাথ

সমি সংা ৭ ৪১ ০ ১৫ ১০ ৫

[৩.৩] আইিস িরেসাস 
সােরর মােম িতবী
িেদর মতায়েন পরামশ 
সবা দান

[৩.৩.১] দ
সবা

সমি সংা ৫ ৮০ ৬০ ৫০ ৪০

[৪] সরকার কক
িহত ত ও
যাগােযাগ ি
িবষয়ক কায ম
অবিহতকরণ ও
করনীয় িচিতকরণ

৫
[৪.১] সিমনার/ কম শালা/
কােইন আেয়াজন

[৪.১.১]
আেয়ািজত
সিমনাস/
কম শালা/
কােইন

সমি সংা ৫ ৫ ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ২৩:০৭ া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ২৩, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

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

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ২৩:০৭ া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ২৩, ২০২১

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

ািরত:

আিলক পিরচালক
বাংলােদশ কিউটার কাউিল, আিলক
কায ালয়, লনা

তািরখ

িনব াহী পিরচালক
বাংলােদশ কিউটার কাউিল

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ২৩:০৭ া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ২৩, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইিসিড (ICTD) ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন টকেনালিজ িডিভশন

২ ইআরিপ (ERP) এারাইজ িরেসাস  ািনং

৩ এনওিস(NOC) নটওয়াক অপােরশন সার

৪ এনএন(NTTN)
Nationwide Telecommunications Transmission
Network

৫ এনিডিড(NDD) িনউেরা ডেভালপেমাল িডজঅড ার

৬ িডআরিস(DRC) Disaster Recovery Center

৭ িবিসিস (BCC) বাংলােদশ কিউটার কাউিল



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ২৩:০৭ া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ২৩, ২০২১

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] স ও দীঘ  ময়াদী িনয়িমত আইিস িশণ [১.১.১] িশণাথ বাংলােদশ কিউটার কাউিল, আিলক কায ালয়,লনা।
উপিিতর ার ও অ কায ালয় এর িশণ িরেপাট  ও
িবিসিস’র বািষ ক িতেবদন

[১.২] ৪থ  িশ িবব সংি ি ও সমতা উয়ন িশণ [১.২.১] িশণাথ বাংলােদশ কিউটার কাউিল, আিলক কায ালয়,লনা।
উপিিতর ার ও অ কায ালয় এর িশণ িরেপাট  ও
িবিসিস’র বািষ ক িতেবদন

[২.১] াশনাল ই-গভঃ নটওয়াক এর আওতায় সং দরসহেক
েয়াজনীয় নটওয়াক সবা দান

[২.১.১] দানত সবা বাংলােদশ কিউটার কাউিল, আিলক কায ালয়,লনা। অ কায ালয় এর দানত সবা িতেবদন

[২.২] ই-গভাণ েম বাবায়েন িশণ [২.২.১] িশণাথ বাংলােদশ কিউটার কাউিল, আিলক কায ালয়,লনা।
উপিিতর ার ও অ কায ালয় এর িশণ িরেপাট  ও
িবিসিস’র বািষ ক িতেবদন

[২.৩] িবিভ সরকাির দর ও িশা িতােন কািরগরী পরামশ  সবা
দান

[২.৩.১] দানত সবা বাংলােদশ কিউটার কাউিল, আিলক কায ালয়,লনা। অ কায ালয় এর িতেবদন

[২.৪] িবিভ সরকাির দের িভিডও কনফাের িসেম পিরচালনায়
েয়াজনীয় সবা দান করা;

[২.৪.১] দানত সবা বাংলােদশ কিউটার কাউিল, আিলক কায ালয়,লনা। অ কায ালয় এর িতেবদন

[৩.১] িতবী িেদর ত ি িবষয়ক িশণ [৩.১.১] িশণাথ বাংলােদশ কিউটার কাউিল, আিলক কায ালয়,লনা।
উপিিতর ার ও অ কায ালয় এর িশণ িরেপাট  ও
িবিসিস’র বািষ ক িতেবদন

[৩.২] নারীেদর িডিজটাল সমতা উয়েন িবেশষ িশণ [৩.২.১] িশণাথ বাংলােদশ কিউটার কাউিল, আিলক কায ালয়,লনা।
উপিিতর ার ও অ কায ালয় এর িশণ িরেপাট  ও
িবিসিস’র বািষ ক িতেবদন

[৩.৩] আইিস িরেসাস  সােরর মােম িতবী িেদর
মতায়েন পরামশ  সবা দান

[৩.৩.১] দ সবা বাংলােদশ কিউটার কাউিল, আিলক কায ালয়,লনা। অ কায ালয় এর িতেবদন

[৪.১] সিমনার/ কম শালা/ কােইন আেয়াজন
[৪.১.১] আেয়ািজত সিমনাস/
কম শালা/ কােইন

বাংলােদশ কিউটার কাউিল, আিলক কায ালয়,লনা। উপিিতর ার ও অ কায ালয় এর িতেবদন
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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
নারীেদর িডিজটাল সমতা উয়েন িবেশষ িশণ িশণাথ বাংলােদশ কিউটার কাউিল িশণ অেমাদন, বােজট বরা িনতকরণ এবংঅা লিজসক সােপাট  দান;

িতবী িেদর ত ি িবষয়ক িশণ িশণাথ বাংলােদশ কিউটার কাউিল িশণ অেমাদন, বােজট বরা িনতকরণ এবংঅা লিজসক সােপাট  দান;

৪থ  িশ িবব সংি ি ও সমতা উয়ন িশণ িশণাথ বাংলােদশ কিউটার কাউিল িশণ অেমাদন, বােজট বরা িনতকরণ এবংঅা লিজসক সােপাট  দান;

ই-গভাণ েম বাবায়েন িশণ িশণাথ বাংলােদশ কিউটার কাউিল িশণ অেমাদন, বােজট বরা িনতকরণ এবংঅা লিজসক সােপাট  দান;

স ও দীঘ  ময়াদী িনয়িমত আইিস িশণ িশণাথ বাংলােদশ কিউটার কাউিল িশণ অেমাদন, বােজট বরা িনতকরণ এবংঅা লিজসক সােপাট  দান;

৪থ  িশ িবব সংি ি ও সমতা উয়ন িশণ িশণাথ বাংলােদশ কিউটার কাউিল িশণ অেমাদন, বােজট বরা িনতকরণ এবংঅা লিজসক সােপাট  দান;

িবিভ সরকাির দের িভিডও কনফাের িসেম পিরচালনায়
েয়াজনীয় সবা দান করা;

দানত সবা বাংলােদশ কিউটার কাউিল
েয়াজনীয় য়ার পাট স সরবরাহ, মিনটিরং িসেম দান, কািরগরী জনবল দান, NTTN
ভর সােপাট  হেণ সহায়তা দান;

াশনাল ই-গভঃ নটওয়াক এর আওতায় সং দরসহেক
েয়াজনীয় নটওয়াক সবা দান

দানত সবা বাংলােদশ কিউটার কাউিল
েয়াজনীয় য়ার পাট স সরবরাহ, মিনটিরং িসেম দান, কািরগরী জনবল দান, NTTN
ভর সােপাট  হেণ সহায়তা দান;

সিমনার/ কম শালা/ কােইন আেয়াজন
আেয়ািজত সিমনাস/
কম শালা/ কােইন

বাংলােদশ কিউটার কাউিল েয়াজনীয় বােজট বরা ও লিজিক সােপাট  দান;
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


