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তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি ক্তফবোগ 

পুনক্তফ িন্যোকৃত গ িোযনোগ্রোভ নুমোয়ী নুক্তফবোগ/ক্তধোখো/োখোক্তবক্তিক কভ িফণ্টন 

নুক্তফবোগ ক্তধোখো োখো োখোয কোম িোফরী 

প্রোন নুক্তফবোগ 

 

প্রোন ক্তধোখো 

প্রোন োখো 

1. ক্তফবোগ ও ক্তফক্তবন্ন ংস্থোয় জনপ্রোন যথযক দোয়নকৃত কভ িকতিো/কভ িচোযীযদয ক্তনযয়োগ/ফদরী/দোয়ন/ যপ্রলণ/কভ িফণ্টন; 

2. কভ িকতিো/কভ িচোযীযদয ব্যক্তিগত নক্তথ, চোকুক্তয ফক্ত ংযক্ষণ; 

3. ফোক্তল িক/ক্তফযল যগোনীয় নুযফদন (ACR) ংযক্ষণ; 

4. ক্তফবোযগয োংগঠক্তনক কোঠোযভো প্রণয়ন ও ংযোধন; 

5. ভোননীয় ভন্ত্রী/প্রক্ততভন্ত্রী ভযোদযয়য দপ্তযযয কোম িোফরী ম্পক্তকিত;  

6. বযন্তযীণ/বফযদক্তক প্রক্তক্ষণ ংক্রোন্ত কোম িোফরী; 

7. বযন্তযীণ/বফযদক্তক ক্তফক্তবন্ন বো/যক্তভনোয/প্রক্তক্ষণ/কক্তভটি আতযোক্তদযত প্রক্ততক্তনক্তধ ভযনোনয়ন; 

8. কভ িকতিো/কভ িচোযীযদয ক্তফবোগীয় ভোভরো-যভোকদ্দভো/তদন্ত ংক্রোন্ত কোম িক্রভ; 

9. ংক্তিষ্ট ক্তফক্তবন্ন যক্তভনোয/কভ িোরো অযয়োজন ংক্রোন্ত; 

10. কর্তিযক্ষয ক্তনযদ িয প্রদি ন্যোন্য কোম িোফরী। 

জোতীয় ংদ ও অন্তঃভন্ত্রণোরয় োখো 

1. জোতীয় ংযদয প্রযনোিয যপ্রযণ ংক্রোন্ত কোম িক্রভ; 

2. জোতীয় ংদ/ংদীয় স্থোয়ী কক্তভটি ংক্রোন্ত কোম িোফরী; 

3. কোউক্তির ক্তপোয ক্তযযফ দোক্তয়ত্ব োরন; 

4. ক্তফক্তবন্ন দক ও পুযষ্কোযযয জন্য ভযনোনয়ন প্রদোন; 

5. জোতীয় ও অন্তজিোক্ততক ক্তফক্তবন্ন ক্তদফ উদমোন; 

6. প্রধোনভন্ত্রীয কোম িোরয়/ভক্তন্ত্রক্তযলদ ক্তফবোগ ক্তফক্তবন্ন ভন্ত্রণোরয়/ক্তফবোযগ ভোক্তক প্রক্ততযফদন যপ্রযণ; 

7. ক্তফক্তবন্ন ভন্ত্রণোরয়/ক্তফবোগ যত চোক্তত তথ্যোক্তদ যপ্রযণ; 

8. ভোক্তক ভন্বয় বো ংক্রোন্ত কোম িক্রভ; 

9. ংক্তিষ্ট ক্তফক্তবন্ন যক্তভনোয/কভ িোরো অযয়োজন ংক্রোন্ত; 

10. কর্তিযক্ষয ক্তনযদ িয প্রদি ন্যোন্য কোম িোফরী। 

রক্তজক্তিক যফো ক্তধোখো 

 

রক্তজক্তিক যফো-১ োখো 

1. মোনফোন ব্যফস্থোনো; 

2. যিোয ব্যফস্থোনো (আনযবন্টযী ভক্তিউর); 

3. ক্তফবোযগয ক্তপমূযয ক্তযষ্কোয ক্তযচ্ছন্নতো ও ক্তপ োজজ্জো; 

4. ত্র গ্রণ ও যপ্রযণ (যিো); 

5. ক্তপ যঞ্জোভ/অফোফত্র/ীতোত ক্তনয়ন্ত্রণ মন্ত্র যভযোভত ও যক্ষণোযফক্ষণ; 

6. ক্তফবোযগয যেক্তরযমোগোযমোগ ব্যফস্থোনো; 

7. দপ্তযযয ক্তনযোিো ক্তফলয়ক কোম িক্রভ ও ক্তক্তটিক্তব ব্যফস্থোনো; 

8. ক্তফবোযগয রোআযেযী ব্যফস্থোনো; 

9. কর্তিযক্ষয ক্তনযদ িয প্রদি ন্যোন্য কোম িোফরী। 

রক্তজক্তিক যফো-২ োখো 

1. ক্তফবোযগয ফোযজে নুমোয়ী ম্পদ ংগ্র, ক্রয়, ফন্টন ও ক্রয় ক্তযকল্পনো; 

2. অপ্যোয়ন ব্যফস্থোনো; 

3. ক্তফক্তবন্ন ক্রয় ংক্রোন্ত ক্তফর প্রস্তুত ও ক্তযোযধয ব্যফস্থো গ্রণ; 

4. ক্তফক্তবন্ন ধযযণয নুষ্ঠোযন রক্তজক্তষ্টক োযোে ি প্রদোন; 

5. মন্ত্রোক্তত ও যঞ্জোভোক্তদ যভযোভত; 

6. বফদ্যযক্ততক ব্যফস্থোনো; 

7. প্রযেোকর ংক্রোন্ত কোম িোফরী; 

8. ংক্তিষ্ট ক্তফক্তবন্ন যক্তভনোয/কভ িোরো অযয়োজন ংক্রোন্ত; 

9. কর্তিযক্ষয ক্তনযদ িয প্রদি ন্যোন্য কোম িোফরী। 
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নুক্তফবোগ ক্তধোখো োখো োখোয কোম িোফরী 

ফোযজে এফং ক্তনযীক্ষো নুক্তফবোগ 

 
ফোযজে ও ক্তনযীক্ষো ক্তধোখো 

যোজস্ব ফোযজে োখো 

1. ক্তফবোগ, ক্তধদপ্তয এফং ংস্থোমূযয যোজস্ব ফোযজে প্রণয়ন, ংযোধন ও থ িছোড় ংক্রোন্ত কোম িোফরী; 

2. কভ িসূক্তচ ফোযজে প্রণয়ন, নুযভোদন ও থ িছোড়; 

3. MTBF (ভধ্যযভয়োদী ফোযজে) প্রণয়ন/ফোযজে ফোস্তফোয়ন গ্রগক্তত ম িোযরোচনো/যোজস্ব ফোযজযেয ব্যয় প্রযক্ষন; 

4. ফোক্তল িক প্রক্ততযফদন প্রণয়ন; 

5. ফোযজে ংক্রোন্ত বো অযয়োজন; 

6. থ ি ভন্ত্রণোরয় ংক্রোন্ত ক্তফক্তবন্ন  ভীক্ষোয (থ িবনক্ততক) ক্তযযোে ি প্রদোন; 

7. থ ি ভন্ত্রণোরয় এয ন্যোন্য প্রক্ততযফদযন তথ্য (input) প্রদোন; 

8. কর্তিযক্ষয ক্তনযদ িয প্রদি ন্যোন্য কোম িোফরী। 

উন্নয়ন ফোযজে োখো 

1. ক্তফবোগ, ক্তধদপ্তয এফং ংস্থোমূযয এক্তিক্ত/অযএক্তিক্ত প্রণয়ন ও ংযোধন ংক্রোন্ত কোম িোফরী; 

2. উন্নয়ন ফোযজে ফোস্তফোয়ন গ্রগক্তত ম িোযরোচনো/উন্নয়ন ফোযজযেয ব্যয় প্রযক্ষন; 

3. ক্তফবোগ, ক্তধদপ্তয এফং ংস্থোমূ কর্তিক ফোস্তফোয়নোধীন প্রকযল্পয ব্যয় ক্তফবোজন, থ ি ছোড়, উযমোজন, থ ি ভন্বয় ও 

ভ িণ ম্পক্তকিত মোফতীয় কোজ; 

4. কর্তিযক্ষয ক্তনযদ িয প্রদি ন্যোন্য কোম িোফরী। 

ক্তোফ ও ক্তনযীক্ষো োখো 

1. কভ িকতিো/কভ িচোযীযদয যফতন/বোতোক্তদ প্রস্তুতকযণ; 

2. ক্তফক্তবন্ন োখো কর্তিক আস্যযকৃত ক্তজ.ও. নুমোয়ী ক্তফর প্রস্তুতকযণ; 

3. প্রধোন ক্তোফ যক্ষণ কভ িকতিোয কোম িোরযয় যফতন ও ন্যোন্য ক্তফর দোক্তখর; 

4. যচক গ্রণ, ক্তফতযণ এফং দোয় ক্তযযোধ; 

5. অআক্তটি ক্তফবোগ এফং ধীনস্থ দপ্তয/ংস্থোমূযয ক্তযচোরন (যোজস্ব) ব্যযয়য  ক্তিে কোম িক্রভ ংক্রোন্ত কোম িোফরী; 

6. অআক্তটি ক্তফবোগ এফং ধীনস্থ দপ্তয/ংস্থোমূযয উন্নয়ন ফোযজযেয অওতোয় ফোস্তফোক্তয়ত এফং ফোস্তফোয়নোধীন উন্নয়ন 

প্রকল্পসূযয মোফতীয় ক্তিে কোম িক্রভ ংক্রোন্ত কোম িোফরী; 

7. ক্তিে অক্তি ম্পক্তকিত ক্তিক্ষীয় ও ক্তত্রক্ষীয় বো অযয়োজন ংক্রোন্ত কোম িোফরী; 

8. ক্তিে অক্তি ম্পক্তকিত ভোক্তক, লোন্মোক্তক ও ফোৎক্তযক প্রক্ততযফদন প্রণয়ন ও যপ্রযণ; 

9. ক্তনযীক্ষোকোযর ক্তিে টিভযক ক্তফর-বোউচোয ও প্রভোণোক্তদ উস্থোন োক্তফ িক যমোক্তগতো প্রদোন; 

10. কর্তিযক্ষয ক্তনযদ িয প্রদি ন্যোন্য কোম িোফরী। 

ক্তযকল্পনো ও উন্নয়ন নুক্তফবোগ 

 
ক্তযকল্পনো ক্তধোখো ক্তযকল্পনো-১ োখো 

1. অআক্তটি ক্তফবোগ, ক্তক্তএ কোম িোরয় এফং তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি ক্তধদপ্তয এয উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্তক্রয়োকযণ ংক্রোন্ত 

মোফতীয় কোম িোফরী, ক্তফক্তবন্ন প্রকযল্পয ক্তফলযয় ক্তযযোে ি প্রদোন এফং উন্নয়ন প্রকযল্পয জনফর ও যেন্ডোয নুযভোদন ংক্রোন্ত 

কোম িোফরী ; 

2. অআক্তটি ক্তফবোগ, ক্তক্তএ কোম িোরয় এফং তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি ক্তধদপ্তয এয চরভোন উন্নয়ন প্রকযল্পয PSC, 

DSPEC, DPEC বো অফোন, কোম িত্র ও কোম িক্তফফযনী প্রণয়ন আতযোক্তদ ংক্রোন্ত কোম িোফরী; 

3. অআক্তটি ক্তফবোগ, ক্তক্তএ কোম িোরয় এফং তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি ক্তধদপ্তয এয উন্নয়ন প্রকল্প/কভ িসূক্তচ ফোস্তফোয়ন ও 

ক্তযফীক্ষণ ংক্রোন্ত ক্তফলযয় ক্তযকল্পনো কক্তভন, অআএভআক্তি, আঅযক্তি এফং ন্যোন্য ভন্ত্রণোরয়/ক্তফবোযগয োযথ ভন্বয় ও তথ্যোক্তদ অদোন-

প্রদোন ংক্রোন্ত কোম িোফরী; 

4. CCGP, CCEA এফং প্রধোনভন্ত্রীয কোম িোরযয় অআক্তটি ক্তফবোগ, ক্তক্তএ কোম িোরয় এফং তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি 

ক্তধদপ্তয এয প্রকল্প ংক্রোন্ত োয-ংযক্ষ যপ্রযণ; 

5. ক্তযকল্পনো কক্তভযন নুযষ্ঠয় অআক্তটি ক্তফবোগ, ক্তক্তএ কোম িোরয় এফং তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি ক্তধদপ্তযযয উন্নয়ন প্রকল্প 

ংক্রোন্ত PEC, SPEC বোয় ভতোভত প্রদোন; 

6. অআক্তটি ক্তফবোগ, ক্তক্তএ কোম িোরয় এফং তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি ক্তধদপ্তযযযয নতুন প্রকল্প প্রস্তোফ যীক্ষোপূফ িক মোচোআ 

কক্তভটিয বো অফোন, কোম িত্র ও কোম িক্তফফযনী প্রণয়ন আতযোক্তদ ংক্রোন্ত কোম িোফরী; 

7. অআক্তটি ক্তফবোগ, ক্তক্তএ কোম িোরয় এফং তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি ক্তধদপ্তয এয উন্নয়ন প্রকল্পমূযয PCR (Project 

Completion Report) অআএভআক্তি-যত যপ্রযণ; 

8. কর্তিযক্ষয ক্তনযদ িয প্রদি ন্যোন্য কোম িোফরী। 



3 

 

নুক্তফবোগ ক্তধোখো োখো োখোয কোম িোফরী 

ক্তযকল্পনো-২ োখো 

1. ক্তফক্তক্ত, ফোংরোযদ যিেো যন্টোয যকোম্পোনী ক্তরক্তভযেি এফং িোে িঅ ফোংরোযদ যকোম্পোনী ক্তরক্তভযেি এয উন্নয়ন প্রকল্প 

প্রক্তক্রয়োকযণ ংক্রোন্ত মোফতীয় কোম িোফরী, ক্তফক্তবন্ন প্রকযল্পয ক্তফলযয় ক্তযযোে ি প্রদোন এফং উন্নয়ন প্রকযল্পয জনফর ও যেন্ডোয 

নুযভোদন ংক্রোন্ত কোম িোফরী ; 

2. ক্তফক্তক্ত, ফোংরোযদ যিেো যন্টোয যকোম্পোনী ক্তরক্তভযেি এফং িোে িঅ ফোংরোযদ যকোম্পোনী ক্তরক্তভযেি এয চরভোন উন্নয়ন 

প্রকযল্পয PSC, DSPEC, DPEC বো অফোন, কোম িত্র ও কোম িক্তফফযনী প্রণয়ন আতযোক্তদ ংক্রোন্ত কোম িোফরী; 

3. ক্তফক্তক্ত, ফোংরোযদ যিেো যন্টোয যকোম্পোনী ক্তরক্তভযেি এফং িোে িঅ ফোংরোযদ যকোম্পোনী ক্তরক্তভযেি এয উন্নয়ন 

প্রকল্প/কভ িসূক্তচ ফোস্তফোয়ন ও ক্তযফীক্ষণ ংক্রোন্ত ক্তফলযয় ক্তযকল্পনো কক্তভন, অআএভআক্তি, আঅযক্তি এফং ন্যোন্য ভন্ত্রণোরয়/ক্তফবোযগয 

োযথ ভন্বয় ও তথ্যোক্তদ অদোন-প্রদোন ংক্রোন্ত কোম িোফরী; 

4. CCGP, CCEA এফং প্রধোনভন্ত্রীয কোম িোরযয় ক্তফক্তক্ত, ফোংরোযদ যিেো যন্টোয যকোম্পোনী ক্তরক্তভযেি এফং িোে িঅ 

ফোংরোযদ যকোম্পোনী ক্তরক্তভযেি এয প্রকল্প ংক্রোন্ত োয-ংযক্ষ যপ্রযণ; 

5. ক্তযকল্পনো কক্তভযন নুযষ্ঠয় ক্তফক্তক্ত, ফোংরোযদ যিেো যন্টোয যকোম্পোনী ক্তরক্তভযেি এফং িোে িঅ ফোংরোযদ যকোম্পোনী 

ক্তরক্তভযেি এয উন্নয়ন প্রকল্প ংক্রোন্ত PEC, SPEC বোয় ভতোভত প্রদোন; 

6. ক্তফক্তক্ত, ফোংরোযদ যিেো যন্টোয যকোম্পোনী ক্তরক্তভযেি এফং িোে িঅ ফোংরোযদ যকোম্পোনী ক্তরক্তভযেি এয নতুন প্রকল্প 

প্রস্তোফ যীক্ষোপূফ িক মোচোআ কক্তভটিয বো অফোন, কোম িত্র ও কোম িক্তফফযনী প্রণয়ন আতযোক্তদ ংক্রোন্ত কোম িোফরী; 

7. ক্তফক্তক্ত, ফোংরোযদ যিেো যন্টোয যকোম্পোনী ক্তরক্তভযেি এফং িোে িঅ ফোংরোযদ যকোম্পোনী ক্তরক্তভযেি এয উন্নয়ন 

প্রকল্পমূযয PCR (Project Completion Report) অআএভআক্তি-যত যপ্রযণ; 

8. কর্তিযক্ষয ক্তনযদ িয প্রদি ন্যোন্য কোম িোফরী। 

ক্তযকল্পনো-৩ োখো 

1. ফোংরোযদ োআ-যেক োকি কর্তিক্ষ, ক্তিক্তজেোর ক্তনযোিো এযজক্তি এফং এটুঅআ এয উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্তক্রয়োকযণ ংক্রোন্ত 

মোফতীয় কোম িোফরী, ক্তফক্তবন্ন প্রকযল্পয ক্তফলযয় ক্তযযোে ি প্রদোন এফং উন্নয়ন প্রকযল্পয জনফর ও যেন্ডোয নুযভোদন ংক্রোন্ত 

কোম িোফরী ; 

2. ফোংরোযদ োআ-যেক োকি কর্তিক্ষ, ক্তিক্তজেোর ক্তনযোিো এযজক্তি এফং এটুঅআ এয চরভোন উন্নয়ন প্রকযল্পয PSC, 

DSPEC, DPEC বো অফোন, কোম িত্র ও কোম িক্তফফযনী প্রণয়ন আতযোক্তদ ংক্রোন্ত কোম িোফরী; 

3. ফোংরোযদ োআ-যেক োকি কর্তিক্ষ, ক্তিক্তজেোর ক্তনযোিো এযজক্তি এফং এটুঅআ এয উন্নয়ন প্রকল্প/কভ িসূক্তচ ফোস্তফোয়ন ও 

ক্তযফীক্ষণ ংক্রোন্ত ক্তফলযয় ক্তযকল্পনো কক্তভন, অআএভআক্তি, আঅযক্তি এফং ন্যোন্য ভন্ত্রণোরয়/ক্তফবোযগয োযথ ভন্বয় ও তথ্যোক্তদ অদোন-

প্রদোন ংক্রোন্ত কোম িোফরী; 

4. CCGP, CCEA এফং প্রধোনভন্ত্রীয কোম িোরযয় ফোংরোযদ োআ-যেক োকি কর্তিক্ষ, ক্তিক্তজেোর ক্তনযোিো এযজক্তি এফং 

এটুঅআ এয প্রকল্প ংক্রোন্ত োয-ংযক্ষ যপ্রযণ; 

5. ক্তযকল্পনো কক্তভযন নুযষ্ঠয় ফোংরোযদ োআ-যেক োকি কর্তিক্ষ, ক্তিক্তজেোর ক্তনযোিো এযজক্তি এফং এটুঅআ এয উন্নয়ন 

প্রকল্প ংক্রোন্ত PEC, SPEC বোয় ভতোভত প্রদোন; 

6. ফোংরোযদ োআ-যেক োকি কর্তিক্ষ, ক্তিক্তজেোর ক্তনযোিো এযজক্তি এফং এটুঅআ এয নতুন প্রকল্প প্রস্তোফ যীক্ষোপূফ িক মোচোআ 

কক্তভটিয বো অফোন, কোম িত্র ও কোম িক্তফফযনী প্রণয়ন আতযোক্তদ ংক্রোন্ত কোম িোফরী; 

7. ফোংরোযদ োআ-যেক োকি কর্তিক্ষ, ক্তিক্তজেোর ক্তনযোিো এযজক্তি এফং এটুঅআ এয উন্নয়ন প্রকল্পমূযয PCR 

(Project Completion Report) অআএভআক্তি-যত যপ্রযণ; 

8. কর্তিযক্ষয ক্তনযদ িয প্রদি ন্যোন্য কোম িোফরী। 
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নুক্তফবোগ ক্তধোখো োখো োখোয কোম িোফরী 

উন্নয়ন, ফোস্তফোয়ন, ক্তযফীক্ষণ ও 

মূল্যোয়ন ক্তধোখো 

ভন্বয় োখো 

1. এক্তিক্ত ভন্বয় বো ংক্রোন্ত কোম িোফরী; 

2. ক্তফক্তবন্ন ভন্ত্রণোরয়/ক্তফবোযগয উন্নয়ন প্রকযল্পয বোয় এ ক্তফবোযগয প্রক্ততক্তনক্তধ ক্তযযফ ভতোভত প্রদোন; 

3. ক্তযকল্পনো ও উন্নয়ন নুক্তফবোযগয ভক্তন্বত তথ্য ন্যোন্য নুক্তফবোযগ যপ্রযণ; 

4. ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রীয তথ্যপ্রযুক্তি ক্তফলয়ক ভোননীয় উযদষ্টোয োযথ ভতক্তফক্তনভয় বো ংক্রোন্ত মোফতীয় কোম িোফরী; 

5. ক্তফক্তবন্ন ভন্ত্রণোরয়/ক্তফবোগ/ংস্থো যত প্রোপ্ত টিক্তক্ত/ক্তিক্তক্ত ক্তফলযয় ভতোভত প্রদোন; 

6. ক্তযকল্পনো ভন্ত্রণোরয় ংক্রোন্ত ক্তফক্তবন্ন প্রক্ততযফদন প্রদোন; 

7. ঞ্চফোক্তল িক ক্তযকল্পনো, যপ্রক্তক্ষত ক্তযকল্পনো, ক্তনফ িোচনী আযতোয ক্তফক্তবন্ন ্োযেক্তজ ম্পক্তকিত কোম িোফরী; 

8. কর্তিযক্ষয ক্তনযদ িয প্রদি ন্যোন্য কোম িোফরী। 

 

ক্তযফীক্ষণ ও মূল্যোয়ন-১ োখো 

1. অআক্তটি ক্তফবোগ, ফোংরোযদ োআ-যেক োকি কর্তিক্ষ, ক্তিক্তজেোর ক্তনযোিো এযজক্তি, এটুঅআ এফং ক্তক্তএ কোম িোরয় এয 

ক্তফক্তবন্ন প্রকযল্পয ক্তযদ িন ও প্রক্ততযফদযনয স্যোক্তযমূ ফোস্তফোয়ন ংক্রন্ত কোম িোফরী, ফোস্তফোক্তয়ত/ফোস্তফোয়নোধীন ক্তফক্তবন্ন 

প্রকযল্পয কভ িক্তযকল্পনো ও ক্রয় ক্তযকল্পনোয গ্রগক্তত ম্পক্তকিত কোম িোফরী এফং ফোস্তফোয়যনয গ্রগক্তত প্রক্ততযফদন প্রস্তুত ও 

যপ্রযণ; 

2. অআক্তটি ক্তফবোগ, ফোংরোযদ োআ-যেক োকি কর্তিক্ষ, ক্তিক্তজেোর ক্তনযোিো এযজক্তি, এটুঅআ এফং ক্তক্তএ কোম িোরয় কর্তিক 

চরভোন ফো ভোপ্ত প্রকল্পমূ মূল্যোয়ন কযয ধ িফোক্তল িক প্রক্ততযফদন উস্থোন; 

3. অআক্তটি ক্তফবোগ, ফোংরোযদ োআ-যেক োকি কর্তিক্ষ, ক্তিক্তজেোর ক্তনযোিো এযজক্তি, এটুঅআ এফং ক্তক্তএ কোম িোরয় এয 

ক্তফক্তবন্ন প্রকযল্পয ক্তক্তক্ত ংক্রোন্ত কোম িোফরী; 

4. অআক্তটি ক্তফবোগ, ফোংরোযদ োআ-যেক োকি কর্তিক্ষ, ক্তিক্তজেোর ক্তনযোিো এযজক্তি, এটুঅআ এফং ক্তক্তএ কোম িোরয় এয 

প্রকল্পমূযয ভধ্যফতী মূল্যোয়ন ক্তযকল্পনো প্রণয়ন ও মূল্যোয়নপূফ িক প্রক্ততযফদন প্রস্তুতকযণ ও যপ্রযণ; 

5. অআক্তটি ক্তফবোগ, ফোংরোযদ োআ-যেক োকি কর্তিক্ষ, ক্তিক্তজেোর ক্তনযোিো এযজক্তি, এটুঅআ এফং ক্তক্তএ কোম িোরয় এয 

প্রকল্প/কভ িসূক্তচয ফোস্তফোয়ন ক্তযফীক্ষযণ ভোঠ ম িোযয় ক্তযদ িন প্রক্ততযফদন প্রদোন; 

6. কর্তিযক্ষয ক্তনযদ িয প্রদি ন্যোন্য কোম িোফরী। 

 

ক্তযফীক্ষণ ও মূল্যোয়ন-২ োখো 

1. ফোংরোযদ কক্তম্পউেোয কোউক্তির, তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি ক্তধদপ্তয, ফোংরোযদ যিেো যন্টোয যকোম্পোনী ক্তরক্তভযেি ও 

িোে িঅ ফোংরোযদ যকোম্পোনী ক্তরক্তভযেি এয ক্তফক্তবন্ন প্রকযল্পয ক্তযদ িন ও প্রক্ততযফদযনয স্যোক্তযমূ ফোস্তফোয়ন ংক্রন্ত 

কোম িোফরী, ফোস্তফোক্তয়ত/ফোস্তফোয়নোধীন ক্তফক্তবন্ন প্রকযল্পয কভ িক্তযকল্পনো ও ক্রয় ক্তযকল্পনোয গ্রগক্তত ম্পক্তকিত কোম িোফরী 

এফং ফোস্তফোয়যনয গ্রগক্তত প্রক্ততযফদন প্রস্তুত ও যপ্রযণ; 

2. ফোংরোযদ কক্তম্পউেোয কোউক্তির, তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি ক্তধদপ্তয, ফোংরোযদ যিেো যন্টোয যকোম্পোনী ক্তরক্তভযেি ও 

িোে িঅ ফোংরোযদ যকোম্পোনী ক্তরক্তভযেি কর্তিক চরভোন ফো ভোপ্ত প্রকল্পমূ মূল্যোয়ন কযয ধ িফোক্তল িক প্রক্ততযফদন 

উস্থোন; 

3. ফোংরোযদ কক্তম্পউেোয কোউক্তির, তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি ক্তধদপ্তয, ফোংরোযদ যিেো যন্টোয যকোম্পোনী ক্তরক্তভযেি ও 

িোে িঅ ফোংরোযদ যকোম্পোনী ক্তরক্তভযেি এয ক্তফক্তবন্ন প্রকযল্পয ক্তক্তক্ত ংক্রোন্ত কোম িোফরী; 

4. ফোংরোযদ কক্তম্পউেোয কোউক্তির, তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি ক্তধদপ্তয, ফোংরোযদ যিেো যন্টোয যকোম্পোনী ক্তরক্তভযেি ও 

িোে িঅ ফোংরোযদ যকোম্পোনী ক্তরক্তভযেি এয প্রকল্পমূযয ভধ্যফতী মূল্যোয়ন ক্তযকল্পনো প্রণয়ন ও তদোনুোযয ভধ্যফতী 

মূল্যোয়নপূফ িক প্রক্ততযফদন প্রস্তুতকযণ ও যপ্রযণ; 

5. ফোংরোযদ কক্তম্পউেোয কোউক্তির, তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি ক্তধদপ্তয, ফোংরোযদ যিেো যন্টোয যকোম্পোনী ক্তরক্তভযেি ও 

িোে িঅ ফোংরোযদ যকোম্পোনী ক্তরক্তভযেি এয প্রকল্প/কভ িসূক্তচয ফোস্তফোয়ন ক্তযফীক্ষযণ ভোঠ ম িোযয় ক্তযদ িন প্রক্ততযফদন 

প্রদোন; 

6. কর্তিযক্ষয ক্তনযদ িয প্রদি ন্যোন্য কোম িোফরী। 
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নুক্তফবোগ ক্তধোখো োখো োখোয কোম িোফরী 

অআক্তটি প্রযভোন ও গযফলণো  

অআক্তটি প্রযভোন ক্তধোখো 

অআক্তটি প্রযভোন ও ব্র্যোক্তন্ডং োখো 

1. তথ্যপ্রযুক্তিয প্রোয ও দক্ষতো উন্নয়যন যজরো/উযজরো ম িোযয় অআক্তটি ংক্রোন্ত বো/যক্তভনোয/যভরো / প্ররক্ততযমোক্তগতো 

আতযোক্তদ নুষ্ঠোন ংক্রোন্ত কোম িক্রভ; 

2. তথ্যপ্রযুক্তিয প্রোযয জোতীয় ও অন্তজিোক্ততক ম িোযয় বো/যক্তভনোয/যভরো/প্রক্ততযমোক্তগতো (ক্তিক্তজেোর ওয়োর্ল্ি/ক্তিক্তজেোর 

ক্তরক্তম্পয়োি/ক্তিক্তজেোর ফোংরোযদ ক্তদফ/ক্তিক্তজেোর ক্তিবোআ এন্ড আযনোযবন এক্সযো/ক্তফক্তও োক্তভে/আ-কভো ি যভরো 

আতযোক্তদ) ংক্রোন্ত কোম িক্রভ; 

3. অআক্তটি ংক্রোন্ত জোতীয় ও অন্তজিোক্ততক ক্তদফ উদমোন ংক্রোন্ত কোম িোফরী; 

4. ক্তিক্তজেোর ফোংরোযদ ক্তফক্তনভ িোযন কর যেণী ও যোয জনগনযক উিুদ্ধকযযণয রযক্ষয প্রচোয ও যচতনতোমূরক কোম িক্রভ; 

5. তথ্য প্রযুক্তিখোযত যপ্তোনী ও ব্যফো ম্প্রোযযণ ক্তফক্তবন্ন ব্যফোক্তয়ক ও যোজীফী ংগঠনযক যোযমোক্তগতো প্রদোন।   

6. কর্তিযক্ষয ক্তনযদ িয প্রদি ন্যোন্য কোম িোফরী। 

 

কভ িম্পোদন ও যকৌর োখো 

1. এক্তএ/এক্তিক্তজ/এনঅআএ/ক্তজঅযএ/ক্তটিযজন চোে িোয ংক্রোন্ত কোম িক্রভ; 

2. এক্তএ/এক্তিক্তজ/এনঅআএ/ক্তজঅযএ/ক্তটিযজন চোে িোয ংক্রোন্ত প্রক্ততযফদন প্রদোন; 

3. এক্তএ/এক্তিক্তজ/এনঅআএ/ক্তজঅযএ/ক্তটিযজন চোে িোয ংক্রোন্ত বো/যক্তভনোয/কভ িোরো অযয়োজন; 

4. তথ্য ক্তধকোয অআযনয অওতোয় গৃীত কভ িক্তযকল্পনো ফোস্তফোয়ন ও ভন্বয়; 

5. কর্তিযক্ষয ক্তনযদ িয প্রদি ন্যোন্য কোম িোফরী। 

 

অন্তজিোক্ততক ক্তফলয়োফরী োখো 

1. অন্তজিোক্ততক ংস্থোমূযয চাঁদো প্রদোন; 

2. JEC-য জন্য Brief বতযী/ক্তযযোে ি প্রদোন; 

3. UN/UNDP/World Bank/IPA/UNESCAP  ক্তফক্তবন্ন অন্তজিোক্ততক ংস্থো ংক্রোন্ত কোম িক্রভ; 

4. অন্তজিোক্ততক চুক্তি/MoU ংক্রোন্ত কোম িোফরী; 

5. JCC (Joint Consultative Commission) এয ক্তযযোে ি প্রদোন; 

6. MoU এয যপ্রক্তক্ষযত জযয়ন্ট ওয়োক্তকিং গ্রু এয বো অযয়োজন ংক্রোন্ত কোম িক্রভ; 

7. ভোভোন্য যোষ্ট্রক্তত, ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রী, ভোননীয় থ িভন্ত্রী ন্যোন্য অন্তজিোক্ততক ংস্থোয জন্য ক্তেক্তপং প্রস্তুত ংক্রোন্ত 

কোম িোফরী; 

8. ক্তফক্তবন্ন যোযষ্ট্রয োযথ ফোংরোযদযয ক্তিোক্তক্ষক/ফহুোক্তক্ষক কোম িক্রভ; 

9. কর্তিযক্ষয ক্তনযদ িয প্রদি ন্যোন্য কোম িোফরী। 

 

ক্তউম্যোন ক্তযযো ি যিযবরযভন্ট 

ক্তধোখো 

বৃক্তি ও যপযরোক্ত োখো 

1. অআক্তটি খোযত বৃক্তি/যপযরোক্ত প্রদোন ংক্রোন্ত কোম িক্রভ; 

2. এ ংক্রোন্ত নীক্ততভোরো প্রণয়ন/ংযোধন ংক্রোন্ত কোম িক্রভ; 

3. নীক্ততভোরো নুমোয়ী বৃক্তি/যপযরোক্ত ংক্রোন্ত ন্যোন্য কোম িক্রভ; 

4. কর্তিযক্ষয ক্তনযদ িয প্রদি ন্যোন্য কোম িোফরী। 

 

উদ্ভোফনী ও ক্তফযল নুদোন োখো 

1. অআক্তটিখোযত উদ্ভোফনী ও ক্তফযল নুদোন প্রদোন ংক্রোন্ত কোম িক্রভ; 

2. এ ংক্রোন্ত নীক্ততভোরো প্রণয়ন/ংযোধন ংক্রোন্ত কোম িক্রভ; 

3. নীক্ততভোরো নুমোয়ী উদ্ভোফনী ও ক্তফযল নুদোন ংক্রোন্ত ন্যোন্য কোম িোফরী; 

4. কর্তিযক্ষয ক্তনযদ িয প্রদি ন্যোন্য কোম িোফরী। 
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নুক্তফবোগ ক্তধোখো োখো োখোয কোম িোফরী 

গ িোনোআযজনোর োযোে ি নুক্তফবোগ 

 
গ িোনোআযজনোর োযোে ি ক্তধোখো 

ংস্থো-১ োখো 

1. অআক্তটি ক্তধদপ্তয এফং ক্তক্তএ কোম িোরয় এয মোফতীয় প্রোক্তনক কোম িোফরী; 

2. অআক্তটি ক্তধদপ্তয এফং ক্তক্তএ কোম িোরয় এয োংগঠক্তনক কোঠোযভো প্রণয়ন/ংযোধন ংক্রোন্ত কোম িক্রভ; 

3. অআক্তটি ক্তধদপ্তয এফং ক্তক্তএ কোম িোরয় ও এয অওতোধীন ক্তফক্তবন্ন প্রকযল্পয কভ িকতিো/কভ িচোযীযদয চোকক্তযযত 

যমোগদোন/ব্যোক্তত ংক্রোন্ত কোম িক্রভ; 

4. অআক্তটি ক্তধদপ্তয এফং ক্তক্তএ কোম িোরয় ও এয অওতোধীন ক্তফক্তবন্ন প্রকযল্পয কভ িকতিো/কভ িচোযীযদয ক্তফক্তবন্ন ছুটি নুযভোদন 

ংক্রোন্ত কোম িক্রভ; 

5. কর্তিযক্ষয ক্তনযদ িয প্রদি ন্যোন্য কোম িোফরী। 

 

ংস্থো-২ োখো 

1. ক্তফক্তক্ত, ফোংরোযদ যিেো যন্টোয যকোম্পোনী ক্তরক্তভযেি এফং িোে িঅ ফোংরোযদ যকোম্পোনী ক্তরক্তভযেি এয মোফতীয় 

প্রোক্তনক কোম িোফরী; 

2. ক্তফক্তক্ত, ফোংরোযদ যিেো যন্টোয যকোম্পোনী ক্তরক্তভযেি এফং িোে িঅ ফোংরোযদ যকোম্পোনী ক্তরক্তভযেি এয োংগঠক্তনক 

কোঠোযভো প্রণয়ন/ংযোধন ংক্রোন্ত কোম িক্রভ; 

3. ক্তফক্তক্ত, ফোংরোযদ যিেো যন্টোয যকোম্পোনী ক্তরক্তভযেি এফং িোে িঅ ফোংরোযদ যকোম্পোনী ক্তরক্তভযেি ও এয অওতোধীন 

ক্তফক্তবন্ন প্রকযল্পয কভ িকতিো/কভ িচোযীযদয চোকক্তযযত যমোগদোন/ব্যোক্তত ংক্রোন্ত কোম িক্রভ; 

4. ক্তফক্তক্ত, ফোংরোযদ যিেো যন্টোয যকোম্পোনী ক্তরক্তভযেি এফং িোে িঅ ফোংরোযদ যকোম্পোনী ক্তরক্তভযেি ও এয অওতোধীন 

ক্তফক্তবন্ন প্রকযল্পয কভ িকতিো/কভ িচোযীযদয ক্তফক্তবন্ন ছুটি নুযভোদন ংক্রোন্ত কোম িক্রভ; 

5. কর্তিযক্ষয ক্তনযদ িয প্রদি ন্যোন্য কোম িোফরী। 

 

ংস্থো-৩ োখো 

1. ফোংরোযদ োআ-যেক োকি কর্তিক্ষ, ক্তিক্তজেোর ক্তনযোিো এযজক্তি এফং এটুঅআ এয মোফতীয় প্রোক্তনক কোম িোফরী; 

2. ফোংরোযদ োআ-যেক োকি কর্তিক্ষ, ক্তিক্তজেোর ক্তনযোিো এযজক্তি এফং এটুঅআ এয োংগঠক্তনক কোঠোযভো প্রণয়ন/ংযোধন 

ংক্রোন্ত কোম িক্রভ; 

3. ফোংরোযদ োআ-যেক োকি কর্তিক্ষ, ক্তিক্তজেোর ক্তনযোিো এযজক্তি এফং এটুঅআ এয অওতোধীন ক্তফক্তবন্ন প্রকযল্পয 

কভ িকতিো/কভ িচোযীযদয চোকক্তযযত যমোগদোন/ব্যোক্তত ংক্রোন্ত কোম িক্রভ; 

4. ফোংরোযদ োআ-যেক োকি কর্তিক্ষ, ক্তিক্তজেোর ক্তনযোিো এযজক্তি এফং এটুঅআ ও এয অওতোধীন ক্তফক্তবন্ন প্রকযল্পয 

কভ িকতিো/কভ িচোযীযদয ক্তফক্তবন্ন ছুটি নুযভোদন ংক্রোন্ত কোম িক্রভ; 

5. কর্তিযক্ষয ক্তনযদ িয প্রদি ন্যোন্য কোম িোফরী। 

ক্তিক্তজেোর গবযন িি ও ক্তক্তকউক্তযটি 

নুক্তফবোগ 

 

ক্তিক্তজেোর গবযন িি ও আভক্তিযভযন্টন 

ক্তধোখো 

 

ক্তিক্তজেোর গবযন িি োখো 

1. আ-গবযভ িন্ট আঅযক্ত ফোস্তফোয়যন প্রযয়োজনীয় কোম িক্রভ গ্রণ ও ভক্তনেক্তযং; 

2. যিোযভক্তিক যনেওয়োকি যকো-ক্তি িযনন কক্তভটিয এয োক্তচক্তফক দোক্তয়ত্ব মোফতীয় কোম িোফরী ম্পোদন; 

3. ন্যোন্য ভন্ত্রণোরয়/ক্তফবোগ ও দপ্তয ংস্থোয় প্রক্ততষ্ঠোযনয ক্তিক্তজেোআযজন/ যেোযভন/োক্তব ি জীকযণ ক্তফলযয় 

যমোক্তগতো/যোভ ি প্রদোন; 

4. যকোক্তয ম িোযয় প্রযয়োজনভোক্তপক কভিোযয়ি ক্তিে ক্তযচোরনো; 

5. আযনোযবন টিযভয োক্তচক্তফক কোম িক্রভ; 

6. BNDA ম্পক্তকিত কোম িোফক্তর ম্পোদন; 

7. ভোঠ ম িোযয় অআক্তটি ংক্রোন্ত কোম িক্রযভয ভন্বয়; 

8. 4IR, IDTP আতযোক্তদ ংক্রোন্ত কোম িক্রভ 

9. কর্তিযক্ষয ক্তনযদ িয প্রদি ন্যোন্য কোম িোফরী। 
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নুক্তফবোগ ক্তধোখো োখো োখোয কোম িোফরী 

আ-োক্তব ি আভক্তিযভযন্টন োখো 

1. ক্তফবোযগয ওযয়ফোআে উন্নয়ন, ক্তনয়ক্তভত অযিে ও কযন্টন্ট যিযবরযভন্ট; 

2. ক্তফবোগ ক্তিক্তজেোআরোআজি কযোয জন্য প্রযয়োজনীয় পেওয্যোয উন্নয়ন ও ব্যফোযয োয়তো প্রদোন; 

3. আযরক্ট্রক্তনক/ক্তিক্তজেোর নক্তথ ফোস্তফোয়ন; 

4. আ-যেন্ডোক্তযং (আ- ক্তজক্ত) ফোস্তফোয়ন; 

5. ক্তফক্তবন্ন পেওয়যোযয এ ক্তফবোযগয তথ্যোক্তদ ক্তনয়ক্তভত োরনোগোদকযণ; 

6. এ ক্তফবোযগয  ক্তফক্তবন্ন িোেোযফআজ প্রস্তুত,  যক্ষণোযফক্ষণ ও ক্তযকবোযী; 

7. ক্তফবোযগয কোম িক্রভ ক্তিক্তজেোআরোআজি কযোয জন্য প্রযয়োজনীয় পেওয়যোয উন্নয়ন ও ব্যফোযয োয়তো প্রদোন; 

8. এ ক্তফবোগ ও অওতোধীন দপ্তয/ংস্থোয় ক্তিক্তজেোআযজন/ যেোযভন/োক্তব ি জীকযণ ক্তফলযয় যমোক্তগতো/যোভ ি প্রদোন; 

9. ক্তফবোযগয ওযয়ফ োআযে এক্তএ/ক্তজঅযএ/এনঅআএ/ক্তটিযজন চোে িোয ংক্রোন্ত কোম িক্রভ এফং তযথ্যয োরনোগোদকযণ। 

10. ক্তফক্তবন্ন প্রকল্প এফং প্রকল্প ক্তযচোরকগযনয তথ্যোক্তদ ক্তনয়ক্তভত োরনোগোদকযণ; 

11. কর্তিযক্ষয ক্তনযদ িয প্রদি ন্যোন্য কোম িোফরী। 

ক্তিক্তজেোর ক্তক্তকউক্তযটি ও োযযন 

ক্তধোখো 

ক্তিক্তজেোর ক্তক্তকউক্তযটি ও িযোন্ডোি ি োখো 

1. ক্তিক্তজেোর ক্তক্তকউক্তযটি/োআফোয ক্তক্তকউক্তযটি ংক্রোন্ত কোম িোফরী; 

2. ফ েওয়যোয োটি িক্তপযকন/ক্তিক্তজেোর স্বোক্ষয/এযোক্তিযকন োটি িক্তপযকন ংক্রোন্ত ; 

3. পেওয়যোয উন্নয়যনয য ক্তযিভ যেক্তিং, মোচোআকযণ;  

4. আন্টোযোযযক্তফক্তরটি  যেভওয়োকি ও ভোনউন্নয়ন এফং ফোস্তফোয়ন; 

5. CIRT ংক্রোন্ত কোম িক্রভ; 

6. গুরুত্বপূণ ি তথ্য ক্তযকোঠোযভো ংক্রোন্ত; 

7. এক্তিযকন োবিোয, ওযয়ফ োবিোয ও পোআর োবিোয ক্তক্তকউক্তযটি ংক্রোন্ত; 

8. ওযয়ফোআে ও নরোআনযফজ পেওয়যোয এয ক্তক্তকউক্তযটি ংক্রোন্ত; 

9. যনেওয়োক্তকিং ক্তক্তকউক্তযটি ংক্রোন্ত; 

10. কর্তিযক্ষয ক্তনযদ িয প্রদি ন্যোন্য কোম িোফরী। 

ক্তিক্তজেোর ক্তক্তকউক্তযটি ভক্তনেক্তযং ও 

োযযন োখো 

1. এ ক্তফবোযগয কক্তম্পউেোয যনেওয়োকি/আন্টোযযনে/ক্তক্ত টিক্তব/আন্ট্রোযনে স্থোন, যক্ষণোযফক্ষণ ক্তনযোিো ংক্রোন্ত।; 

2. আ-যভআর ব্যফস্থোনো ক্তনযোিো ও যক্ষণোযফক্ষণ; 

3. কভ িকতিো/কভ িচোযীযদয আউজোয একোউন্ট সৃজন ও োওয়োি ি যক্ষণোযফক্ষণ; 

4. নতুন োি িওয়যোয ও পেওয়যোয আিেযরন ও স্থোন; 

5. এক্তিযকন োবিোয, ওযয়ফ োবিোয ও পোআর োবিোয ব্যফস্থোনো; 

6. ক্তবক্তিও কনপোযযক্তিং ক্তযিভ ব্যফস্থোনো; 

7. যোশ্যোরক্তভক্তিয়ো কোম িক্রভ ংক্রোন্ত; 

8. ‘ক্তিক্তজেোর ফোংরোযদ েক্সযপো ি’ এফং ‘ক্তিক্তজেোর ফোংরোযদ েোক্সযপো ি’-এয ক্তনফ িোী কক্তভটিয োক্তচক্তফক দোক্তয়ত্ব মোফতীয় 

কোম িোফরী ম্পোদনকযো;  

9. অআক্তটি যঞ্জোভোক্তদয যেকক্তনকযোর যেক্তক্তপযকন বতক্তয ও ক্রয় প্রক্তক্রয়োয় প্রযয়োজনীয় যমোক্তগতো প্রদোন; 

10. ন্যোন্য ভন্ত্রণোরয়/ক্তফবোগ ও দপ্তয ংস্থোয় প্রক্ততষ্ঠোযনয ক্তিক্তজেোআযজন/ যেোযভন/োক্তব ি জীকযণ ক্তফলযয় 

যমোক্তগতো/যোভ ি প্রদোন; 

11. ব্যোন্ডউআথ ম্যোযনজোয, পোয়োযওয়োর এফং ওযয়ফ ক্তপল্টোক্তযং এয কনক্তপগোযযন এফং ভক্তনেক্তযং; 

12. বযন্তযীণ যনেওয়োযকিয ক্তবল্যোন (VLAN) কনক্তপগোযযন, ভক্তনেক্তযং এফং োযযন ক্তনক্তিতকযণ; 

13. কর্তিযক্ষয ক্তনযদ িয প্রদি ন্যোন্য কোম িোফরী। 
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নুক্তফবোগ ক্তধোখো োখো োখোয কোম িোফরী 

অআন ও ক্তরক্ত নুক্তফবোগ 

 

 

ক্তরক্ত ক্তধোখো 

ক্তরক্ত োখো 

1. অআক্তটি ংক্রোন্ত নীক্ততভোরো প্রণয়ন; 

2. ক্তফদ্যভোন নীক্ততভোরোমূ ম িোযরোচনো/ক্তযভোজিন/ংযোধন ংক্রোন্ত কোম িোফরী; 

3. অআক্তটি ক্তফবোযগয অওতোধীন ক্তফক্তবন্ন নীক্ততভোরো ংক্রোন্ত বো/যক্তভনোয/কভ িোরো অযয়োজন; 

4. ক্তফক্তবন্ন ভন্ত্রণোরয়/ক্তফবোযগয নীক্ততভোরো প্রণয়ন/ংযোধযনয ক্তফলযয় ভতোভত প্রদোন; 

5. IT/ITES ংক্রোন্ত ক্তরক্ত ক্তফলযয় ভতোভত প্রদোন; 

6. অআক্তটি ংক্তিষ্ট ক্তফক্তবন্ন যকৌর/্োটিক্তজ প্রনয়ন ও োরনোগোদকযণ। 

7. কর্তিযক্ষয ক্তনযদ িয প্রদি ন্যোন্য কোম িোফরী। 

ক্তরক্ত ফোস্তফোয়ন োখো 

1. জোতীয় তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি নীক্ততভোরো নুমোয়ী কর ভন্ত্রণোরয়/ক্তফবোযগয কোযজয ফোস্তফোয়ন গ্রগক্তত ম িোযরোচনো 

ও পরোফতিক প্রদোন;  

2. অআক্তটি ক্তফলয়ক ক্তফক্তবন্ন নীক্ততভোরো ফোস্তফোয়ন ংক্রোন্ত কক্তভটিমূযয বো অযয়োজন ও োক্তচক্তফক দোক্তয়ত্ব োরন; 

3. কর ভন্ত্রণোরয়/ক্তফবোগ কর্তিক প্রণীত নীক্ততভোরোয অআক্তটি ক্তফবোগ ংক্তিষ্ট কোম িক্রযভয ফোস্তফোয়ন গ্রগক্তত প্রক্ততযফদন 

ংক্রোন্ত কোম িোফরী; 

4. অআক্তটি ক্তফবোযগয অওতোধীন ক্তফক্তবন্ন নীক্ততভোরো/ক্তনযদ িক্তকো ফোস্তফোয়ন ংক্রোন্ত বো/যক্তভনোয/কভ িোরো অযয়োজন; 

5. কর্তিযক্ষয ক্তনযদ িয প্রদি ন্যোন্য কোম িোফরী। 

অআন ক্তধোখো 

অআন ও ক্তফক্তধ প্রণয়ন োখো 

1. অআক্তটি ক্তফবোযগয অওতোধীন অআন, ক্তফক্তধ ও প্রক্তফক্তধ প্রণয়ন; 

2. ক্তফদ্যভোন অআন, ক্তফক্তধ ও প্রক্তফক্তধমূ ম িোযরোচনো/ক্তযভোজিন/ংযোধন ংক্রোন্ত কোম িোফরী; 

3. অআক্তটি অআন প্রণয়ন/ম িোযরোচনো/ংযোধন ংক্রোন্ত কোম িক্রভ; 

4. বযন্তযীন MOU ও চুক্তি ংক্রোন্ত কোম িোফরী; 

5. ন্যোন্য ভন্ত্রণোরয়/ক্তফবোগ কর্তিক প্রস্তুতকৃত খড়ো অআন/ক্তফক্তধ/নীক্ততয ওয ভতোভত প্রদোন; 

6. কর্তিযক্ষয ক্তনযদ িয প্রদি ন্যোন্য কোম িোফরী। 

ক্তরগ্যোর োখো 

1. অআক্তটি ক্তফবোগ ংক্তিষ্ট ক্তফক্তবন্ন ভোভরো-যভোকদ্দভো ংক্রোন্ত কোম িক্রভ; 

2. ভোভরোমূযয এএপ (জফোফ) প্রস্তুতকযণ; 

3. অআক্তটি ক্তফবোযগয ক্তচফ/ক্তক্তনয়য ক্তচফ কভ িকতিোযদয ম্পৃি কযয দোযয়যকৃত ভোভরো ও ক্তযে ক্তটিন ক্তফলযয় 

যকোক্তয যকৌৌঁস্যক্তরয যে যমোগোযমোগক্রযভ মোফতীয় কোম িক্রভ গ্রণ; 

4. প্রোক্তনক ট্রোআব্যযনোর ও প্রোক্তনক অক্তর ট্রোআব্যযনোযর দোযয়যকৃত ভোভরো ক্তনষ্পক্তিয রযক্ষয জফোফ বতক্তয এফং যকোক্তয 

যকৌৌঁস্যক্তরয যে যমোগোযমোগক্রযভ প্রযয়োজনীয় কোম িক্রভ গ্রণ; 

5. অআক্তটি ক্তফবোযগয অআক্তন জটিরতো ংক্রোন্ত ক্তফলযয় ভতোভত প্রদোন; 

6. কর্তিযক্ষয ক্তনযদ িয প্রদি ন্যোন্য কোম িোফরী। 

 


