
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২৭, ২০২১

ত ও যাগােযাগ ি অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২৭, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান
অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
ই-গভা
িতায়
সহায়তা

২৫

[১.১] সরকাির দের দতা, ত
িসা ও ইেলকিনক বাপনা
বতেনর লে ই-নিথ িবষয়ক
অনলাইন/  িবেশেষ সরাসির
িশণ

[১.১.১] ই-নিথ
িশেণর িশণাথ

সংা ৫ ৬৪০০ ৫৭৬০ ৫১২০ ৪৪৮০ ৩৮৪০
ন া ত িববরণী সংা িলংক-
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IqVHfw_RMjiZWSQddStr1zoELPsYw3xDRpQd-e6TPG4/edit#gid=2035769140

[১.২] িডিজটাল বাংলােদশ
িবিনম ােণ মাঠ পয ােয়র সরকাির
িবিভ দের আইিস িবষয়ক
অনলাইন/  িবেশেষ সরাসির
পরামশ /সবা দান

[১.২.১] দানত
পরামশ /সবা

সংা ৪ ১১৮০০ ১০৬০০ ৯৪০০ ৮৩০০ ৭০০০ ৯৬৭৩ ন া ত িববরণী সংা িলংক- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q0giwLrvst2ATn3rKCRv0fH8acobGu12X1QmF4ETyRQ/edit#gid=0

[১.৩] মাঠপয ােয়র ই-গভা
কায েম গিতশীলতা আনায়েনর
লে িভিডও কনফাের

[১.৩.১] আেয়ািজত
িভিডও কনফাের

সংা ৩ ২৪ ২১ ১৯ ১৬ ১৪

[১.৪] শখ রােসল িডিজটাল াব
এর সমতা ও বহার উপেযািগতা
ির লে কায ম

[১.৪.১] পিরদশ নত
াব

সংা ৩ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ১৬১৭
ন া ত িববরণী সংা িলংক-
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jFy7MzvgOlWJ6JDcXd0k-f01N_aufmKxNhJucmPVa84/edit?usp=sharing

[১.৫] ক ণয়েনর জ
সাতা সমীা (Feasibility
Study) স করণ

[১.৫.১] সত
সাতা সমীা
(Feasibility
Study)

সংা ৪ ২ ১ ২ Accelerating Digital Content” এবং “Digitalization of Island” কের সাতা সমীা স হেয়েছ।

[১.৬] ICT িবষয়ক নন কের
িডিপিপ ণয়ন

[১.৬.১] ণয়নত
কের িডিপিপ

সংা ৬ ২ ১

২

আইিস
িশের
উয়ন
কায মেক
গিতশীলকরণ

২১

[২.১] িডিজটাল বাংলােদশ িদবস
উযাপন

[২.১.১] সারােদশ াপী
িডিজটাল বাংলােদশ
িদবস উযাপন

তািরখ ৪ ১২-১২-২০২০ ৩১-১২-২০২০ ৩০-০১-২০২১

[২.১.২] কীয়ভােব
আেয়ািজত
সভা/সিমনার

সংা ২ ১ ০ ০ ০ ০

[২.১.৩] ৬৪ জলায়
আেয়ািজত
সভা/সিমনার

সংা ২ ৬৪ ৫০ ৪০ ৩০ ২০
ন া ত িববরণী সংা িলংক-
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QBnHRNCpSqW_qRWNHhGOU_yblrAODPzL-2YQ4sQ2IPI/edit?resourcekey#gid=71597596

[২.২] আইিস িশের িবকাশ ও
সাের সভা/সিমনার/ওয়াকশপ
আেয়াজন

[২.২.১] আেয়ািজত
সভা/সিমনার/ওয়াকসপ

সংা ৩ ১০ ৮ ৬ ৪ ৫

[২.৩] ষাািসক িনউজেলটার
কাশনা

[২.৩.১] ষাািসক
িনউজেলটার কািশত

সংা ১ ২ ১ ১

[২.৪] িনত নন ি (New
technologies/Frontier
technologies etc.)
িবষয়ক সিমনার আেয়াজন

[২.৪.১] আেয়ািজত
সিমনার

সংা ৩ ৩ ২ ১ ২

[২.৫] উাবনী উোেগর বাবায়ন
[২.৫.১] বাবায়নত
উাবনী উোগ

সংা ৩ ৩ ২ ১

[২.৬] উাবনী িবষেয় কম শালা
আেয়াজন

[২.৬.১] আেয়ািজত ০২
(ই) িদেনর কম শালা

সংা ১ ১

[২.৬.২] আেয়ািজত ০১
(এক) িদেনর কম শালা

সংা ১ ১

[২.৭] আইিস অিধদেরর ২০১৯-
২০ অথ বছেরর বািষ ক িতেবদন
কাশ

[২.৭.১] কািশত
বািষ ক িতেবদন

তািরখ ১ ৩১-১২-২০২০ ৩০-০১-২০২১ ২৮-০২-২০২১



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২৭, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান
অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩
ািতািনক
সমতা ি

১৩

[৩.১] শখ রােসল িডিজটাল াব
মিনটিরং ডাশেবাড  বাবায়ন

[৩.১.১] তত
সফটওয়ার

তািরখ ৪ ১৫-০৫-২০২১ ৩০-০৫-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ http://srdldashboard.gov.bd/login/ USER NAME: srdl@doict.gov.bd PASSWORD: doict123

[৩.২] থম ণীর কম কতােদর
িগত ত সংরণ সংা
ডাটােবজ তকরণ

[৩.২.১] তত
ডাটােবজ

তািরখ ৩ ০৩-০৬-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৭-০৫-২০২১ http://139.180.210.101:82/Account/Login

[৩.৩] তীয় এবং চথ  ণীর
কম চারীেদর সািভ স ক ডাটােবজ
তকরণ

[৩.৩.১] তত
ডাটােবজ

তািরখ ৩ ৩০-০৫-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৭-০৫-২০২১ http://139.180.210.101:82/Account/Login

[৩.৪] দািরক াবর/অাবর
সির ডাটােবজ তকরণ

[৩.৪.১] তত
ডাটােবজ

তািরখ ৩ ৩০-০৫-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ িজআরিপ সফটওয়ার এর মােম ত করা হেয়েছ।

৪
মানব সদ
উয়ন

১০

[৪.১] সরকাির কম কতােদর দতা
ির লে ICT িবষয়ক উতর
িশণ দান

[৪.১.১] িশণাথ
সংা

সংা ২ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০

[৪.২] উাবনী িবষেয় সমতা
িকরেণ কম কতা/ কম চািরেদর
িশণ দান

[৪.২.১] িশণাথ
সংা

সংা ৪ ১০০ ৮০ ৬০ ৪০ ২০

[৪.৩] িজববষ  উপলে
সারােদেশ শখ রােসল িডিজটাল
াব বহােরর মােম
ছাছাীেদর আইিস/াািমং
িবষেয় িশণ দান

[৪.৩.১]
অংশহণকারীর সংা

সংা ৪ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ১১৫১৭ ন া ত িববরণী সংা িলংক- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pwVDyEFE6C9zgBjP2pc4Dna8OB_alvXUiffy_0-pRx8/edit#gid=0

৫
আইিস
অবকাঠােমা
উয়ন

৬
[৫.১] সিব িছটমহল
এলাকায় D-SET সার
চাকরণ

[৫.১.১] িনম ানত D-
SET সার

সংা ৪ ১ ১

[৫.১.২] D-SET
সার চাকরণ

তািরখ ২ ৩০-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ০১-০৩-২০২১ ১৫-০৩-২০২১



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২৭, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২৭, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক
কম সাদন ি
(এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১]
এিপএ’র সকল
মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সংা ২ ৪ ১

[এম.১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৩

[এম.১.২]
াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময়

[এম.১.২.১]
মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৩] অিভেযাগ
িতকার বা
িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা
দান িতিত
িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৫] ত
বাতায়ন হালনাগাদ
সংা মািসক
িতেবদন উতন
কপের িনকট
রণ

[এম.১.৫.১]
মািসক
িতেবদন িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২৭, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ
বাবায়ন

[এম.২.১.১] ই-
নিথেত নাট
িনিত

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৯৭.৩৫

[এম.২.২] িডিজটাল
সবা চাকরণ

[এম.২.২.১] এক
নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] সবা
সহিজকরণ

[এম.২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪]
কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১]
েতক কম চািরর
জ িশণ
আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[এম.২.৪.২] ১০ম
ড ও ত
েতক কম চারীেক
এিপএ িবষেয় দ
িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪

[এম.২.৫] এিপএ
বাবায়েন েনাদনা
দান

[এম.২.৫.১]
নতম এক
আওতাধীন দর/
একজন কম চারীেক
এিপএ বাবায়েনর
জ েনাদনা
দানত

সংা ১ ১



া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২৭, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক
য় পিরকনা
বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৩৬.২

[এম.৩.২] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.৩.৩] অিডট
আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১]
িপীয় সভায়
উপাপেনর জ
মণালেয় াব
িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

আপিসেহর জবাব যথাসমেয় রণ
করা হেয়েছ।ত িনির জ
৫৬.০৪.০০০০.০১০.০৬.০১৭.১৬.২৯১৩
ারেক অিডট কপেক অেরাধ করা
সেও তারা জবাব দয়িন।এেে
অিধদেরর কায েম কান ঘাটিত িছল
না।িনির িবষয় অিডট কপের
উপর িনভর কের

[এম.৩.৪] াবর ও
অাবর সির
তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর
ও অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


