
ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৩:৪৮ া: ১ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১২, ২০২০

গণজাতী বাংলােদশ সরকার

িনব াহী পিরচালক, বাংলােদশ কিউটার কাউিল

এবং

িসিনয়র সিচব, ত ও যাগােযাগ ি িবভাগ: ডাক, টিলেযাগােযাগ ও তি মণালয়-

এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৩:৪৮ া: ২ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১২, ২০২০

লাই ১, ২০২০ - ন ৩০, ২০২১



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৩:৪৮ া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১২, ২০২০

িচপ

দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ ৩ ................................................................................................................... 

াবনা ৪ ............................................................................................................................................................. 

সকশন ১: দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল ৫ .......................... 

সকশন ২: দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact) ৬ ................................................. 

সকশন ৩: কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ ৭ .............................................. 

সংেযাজনী ১: শসংেপ (Acronyms) ১৭ ............................................................................................................... 

সংেযাজনী ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী দর/সংাসহ এবং পিরমাপ পিত ১৮ .............................................. 

সংেযাজনী ৩: কম সাদন লমাা অজেনর ে অা মণালয়/িবভােগর উপর িনভরশীলতা ২২ ................................... 



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৩:৪৮ া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১২, ২০২০

দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

জাতীয় ডটা সার থেক িনরবিভােব ওেয়ব সাইট ও অািেকশন হািং, কা-লােকশন সািভ স, াউড সািভ স ইতািদ সবা দান
করা হে।এ পয  সব েমাট ৮৩,১৭০  ইেমইল একাউ খালা হেয়েছ এবং ডটা সংরণ মতা ১২ পটাবাইেট ি করা হেয়েছ;বব
হাই-টক িসেত িবের ৭ম হম জাতীয় ডটা সার (Tier-IV) সার মাননীয় ধানমী কক উোধেনর মােম চা করা
হয়;কেক রাজ িভিক সংগঠন ডাটা সার ডায়নািমকস (িডিসিড) কক ডটা সার কাকশন কাটাগিরেত ‘িডিসিড
এিপএিস অাওয়াড  ২০১৯’ রার দয়া হয়;"ইনেফা-সরকার, ফজ -৩" ক হেত ২৬০০ ইউিনয়েন অপকাল ফাইবার কাবেলর মােম
তগিতর ইারেনট সংেযাগ াপন এবং ১০০০ িলশ অিফেস VPN সংেযাগ দয়া হেয়েছ। কেক WSIS কক
Information and Communication Infrastructure কাটাগরীেত ‘WSIS 2019 Champion’ দান
করা হয়।মেহশখালীেত এক ৫০ িমটার উতার Self-supported টাওয়ার িনম াণ কের ইারেনট চা করা হেয়েছ।িশা, া,
িষ ে ই-সবা ও ই-কমাস  চা হেয়েছ।Covid-19 সংকটকালীন এবং সংকট উরকােল পিরবিতত পিরিিতেত া, অথ নীিত,
িষ, িশা এবং অা আথ -সামািজক খােতর সবা ণল পয ােয় দােন অবকাঠােমা িবষয়ক কের তির পিরকাঠােমা এক পার
হাইওেয় িহেসেব ণ  িমকা পালন করেব।সারােদেশ ৯০২ িভিডও কনফােরিং িসেম াপন করা হেয়েছ।মাননীয় ধানমীসহ
উতন কপের সােথ মাঠ পয ােয়র দরসেহ ২০৭৩ িভিডও কনফােরিং-এ নটওয়াক সংেযাগসহ কািরগির সহেযািগতা দান করা
হেয়েছ। দেশর ৯ পৗরসভা ও ১ িস কেপ ােরশেন “িডিজটাল িমউিনিসপািল সািভ েসস িসেম”এর মােম ৫ সবা দান করা
হে।িবিসিস এবং িবিসিস কক হীত ক হ’ত ায় ৪০০০০ জনেক আইিস িবষেয় িশণ দয়া হেয়েছ;যার মে ১১,১৩১
কম সংান হেয়েছ। ফসেকর সােথ যৗথভােব ১৩০০০ জনেক িডিজটাল মােকং এ িশণ দান করা হেয়েছ।আই/আইইএস
েফশনালেদর জ bdskills.gov.bd চা করা হেয়েছ;এলআইিস ক হেত িবভাগীয় শহরেলােত আেয়ািজত ৯ চাকির মলায়
৫৬০০০এর অিধক চাকিরাথেদর ম থেক িবিভ কাানী কক ৬৫৭ জনেক িনেয়াগ দয়া হেয়েছ;িজব বষ  ২০২০ উযাপন
উপলে ওেয়বসাইট ও কনেট mujib100.gov.bd এবং িডিজটাল াটফেম  িজব সাাল িমিডয়া, এািনেমশন, হেলাাম,
অাপ, এআর/িভআর এবং জার তরী করা হেয়েছ; সরকাির িনেয়ােগ তা ও ততা িনিত করার জ উািবত ‘ই-িরটেম িসেম’
াটফেম র জ িবিসিস ‘Open Group Kochi Awards 2019’ অজন কের;িডিজটাল িসেলট িস কের আওতায় িসেলট
ও কবাজাের ২০০ Free WIFI Zone াপন সহ িসেলেট িনরাপা িনিত করেত ১১০ IP Camera বসােনা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

• সরকাির তের িনরাপা িনিত করণ;
• দশাপী িনরবি সরকাির নটওয়াক এর কােনিিভ অাহত রাখা;
• ত পিরবতনশীল ির সােথ তাল িমিলেয় হালনাগাদ ির বহার িনিত করা;

ভিবৎ পিরকনা:

'Center of Excellence’গড়ার উোগ নয়া হেয়েছ যখােন চথ  িশ িবেবর জে িশেণর বা করা হেব;
Cyber Range াপন
NOC হেত দশাপী ািপত নটওয়াক মিনটিরং ও রণােবণ;

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

Coursera ও অা াটফেম র মােম ৬০০০ অনলাইন সা িফেকট কাস  পিরচালনা;
Cyber Security িনিতকরেণ Incident Response এ সহায়তা দান;
iDEA: এর মােম STARTUP ক অথ ায়ন ও মিরং দান
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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-

িনব াহী পিরচালক, বাংলােদশ কিউটার কাউিল

এবং

িসিনয়র সিচব, ত ও যাগােযাগ ি িবভাগ: ডাক, টিলেযাগােযাগ ও তি মণালয়-এর মে
২০২০ সােলর ............ মােসর ........ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

ত ও যাগােযাগ ির বখী বহার কের ানিভিক সমাজ িতা।

১.২ অিভল (Mission)
তা, িনরাপার সােথ উত সবা দান।ত ও যাগােযাগ ির জাতীয় ল অজেন গেবষণা ও উয়েনর মােম সিয়
িমকা পালন ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. ই-গভেন  বাবায়ন
২. ত ি িভিক িশের সাের দ মানব সদ উয়ন
৩. িডিজটাল অবকাঠােমা াপন/উয়ন
৪. গেবষণা ও উয়ন

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১.  ত  ও  যাগােযাগ  ি  িবষয়ক  কািরগির  ান  ও  দতার  জাতীয়  আধার  িহেসেব  দািয়  পালন  এবং  সরকাির,
বসরকাির পয ােয় পরামশ  ও কািরগির সবা দান;
২. াশনাল এারাইজ আিকেটকচার ও ইার-অপােরিবিল মওয়াক উয়ন ও বাবায়ন এবং ত ি সংা
মান ও িসফেকশনস িনধ ারণ;
৩. সফটওয়ার টিং এবং সা িফেকশান;
৪. ডটা সার, পাবিলক িসএ, নটওয়াক অপােরশন সার, িসিকউির অপােরশন সার পিরচালনা এবং ই-সবা
দােন সাইবার িসিকউির িনিতকরেণ সহায়তা দান এবং িডিজটাল ফেরনিসক কায ম পিরচালনা;
৫. ত ির বহািরক কাঠােমা উয়ন এবং আই, আইইএস িশ িবকােশ েয়াজনীয় উোগ হণ ;
৬. ত ও যাগােযাগ ি িশা, িশণ ও দতার মান উয়ন ও িনিত করা, ন াতকেদর িল াপ রেণর
েয়াজনীয় বা করা এবং ত ি ে িতেযািগতায় বাংলােদশী নাগিরকগণেক উপেযাগী কের গেড় তালা;
৭. ত িেত আজািতক মােনর মানব-সদ উয়ন ও দতা ির জ জাতীয় পয ােয় আইিস িশা ও গেবষণা
িবষয়ক একােডমী াপন ও পিরচালনা;
৮. ত ির ে জাতীয় কৗশল ও নীিত িনধ ারণ ও তা বাবায়েন সরকারেক সহায়তা করা;
৯. ত ি ে জাতীয় ল অজেনর ােথ  সংি সকল সরকারী ও বসরকারী এবং দশীয় ও িবেদশী িতােনর
সােথ যাগােযাগ াপন, সহেযািগতা ও েয়াজেন সরকােরর ব ােমাদনেম ি সাদন;
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

কােনিিভর মােম উৎপাদনশীলতা
িনিতকরণ;

সচল সংেযােগর হার % ৭৫ ৭৫ ৫০ ৮০ ৮৫
িবিসিস, আইিস িবভাগ, ডাক ও
টিলেযাগােযাগ িবভাগ, জলা ও উপেজলা
পয ােয় সকল সরকাির দর/সংা সহ

িবিসিসর বািষ ক ও িবিভ
িতেবদন এবং সংেযাগত
সংি দর সেহর িতেবদন

িবমান নটওয়ােকর সাইবার িক সংা
ব লতা/ িচিতকরেনর মােম সরকাির
িতােন নটওয়াক ও আই অবকাঠােমার
সাইবার িনরাপা িনিতকরণ;

দ সহায়তা(
Incident
Response)

সংা ৭০০ ৮৫০ ৯০০ ৯০০ ৯৫০ িবিসিস, আইিস িবভাগ

িবিসিসর বািষ ক িতেবদন
,সংি কের
িপিসআর/িতেবদন, সংিঠ
দর সেহর িতেবদন

দেশর ত ও যাগােযাগ ি িভিক
িশের সার এবং এ খােত রািন ও
আভরীণ আয় ি ও িতবী ির
মতায়ন

১।Coursera ও
অা াটফেম র মােম
৬০০০ অনলাইন
সা িফেকট কাস 
২।িতবী িশণাথ ৩।
আইিস ও সাইবার
িনরাপা িবষয়ক িশণ

সংা ১০৯০০ ৪৫০০ ১১১৫০ ৪০০০ ৪৫০০
১। বাংলােদশ কিউটার কাউিল ৩।
BGD-e-GOV CIRT ক দর

িবিসিসর বািষ ক িতেবদন ও
সংি ক সোহর
িতেবদন

iDEA: Innovation Design
and Entrepreneurship
Academy এর মােম STARTUP
তরী

অদান া াট আপ সংা ৭৬ ৪০ ১০০

iDEA: Innovation Design
and Entrepreneurship
Academy ক িবিসিস ত ও
যাগােযাগ ি িবভাগ

সংি কের িবিভ
িতেবদন িবিসিসর বািষ ক ও
িবিভ িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৩:৪৮ া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১২, ২০২০

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৩:৪৮ া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১২, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৩:৪৮ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১২, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] ই-
গভেন 
বাবায়ন

২৫

[১.১] ERP Software
Development(
Account, Budget
&Audit)

[১.১.১] উয়নত
সওয়ার

সমি সংা ৩ ২ ৩ ২ ২ ১ ১

[১.২] ডটা সার হেত
Cloud Drive
Service দান।

[১.২.১] তরীত
একাউ

মিত সংা ৩ ২০০০০ ৫০০০০ ৪৫০০০ ৪২০০০ ৩৯০০০ ৩৫০০০ ৪০০০০ ৪০০০০

[১.৩] ডটা সার হেত
Cloud Service
দান।

[১.৩.১] িবধাা
িতান

সমি সংা ২ ৫ ২১ ১৫ ১০ ৭ ৫ ২৫ ৩০

[১.৪] ডটা সার হেত
াউড এনভায়রনেমে সবা
দান।

[১.৪.১] Virtual
Private
Server

সমি সংা ২ ১৫০ ১৬০ ৩০০ ২৫০ ২৩৫ ২১৫ ২০০ ৩০০ ৩২৫

[১.৫] BGD-e-Gov
CIRT এর মােম সরকাির
দর সেহ Cyber
Security িনিতকরেণ
Incident
Response এ সহায়তা
দান

[১.৫.১] দ
সহায়তা(
Incident
Response)

মিত সংা ২ ৭০০ ৮৫০ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ৯০০ ৯৫০

[১.৬] BGD-e-Gov
CIRT এর আওতায়
Website ও email
এর মােম সরকাির
কম কতােদর Cyber
Security িবষয়ক
সেচতনতা ি কায ম

[১.৬.১] email এর
মােম সেচতন লক
বাতা

মিত সংা ১ ১০০ ২৫০ ৩০০ ২৬০ ২২০ ২০০ ১৭০ ৩০০ ২০০

[১.৭] সওয়ার কায়ািল
টিং ােব সওয়ার এর
ণগত মান পরীা

[১.৭.১] পরীাত
সফটওয়ার;

সমি সংা ২ ১৪ ২৫ ৩৬ ৩০ ২৫ ২০ ১৭ ৪০ ৪০

[১.৮] সওয়ার কায়ািল
টিং ােব হাড ওয়ার এর
ণগত মান পরীা

[১.৮.১] পরীাত
হাড ওয়ার

সমি সংা ২ ৪ ১০ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ১০ ২২ ২৫
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১.৯] Development
& Implementation
of e-Library
System for BCC

[১.৯.১] উয়নত
e-Library
System

তািরখ তািরখ ২ ২৮.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ৩০.০৩.২১ ১১.০৪.২১ ১৬.০৫.২১

[১.১০] BNDA এর
মােম
Development &
Implementation
of Spare parts
Management
System for
National Data
center

[১.১০.১] উয়নত
Spare parts
Management
System

তািরখ তািরখ ২ ৩১.১২.২০ ১৪.০১.২১ ০৪.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ০৪.০৪.২১

[১.১১] Formulation
of Robotics
Strategy, Mission
5 Billion

[১.১১.১] ণীত
কম েকৗশল সহ

তািরখ তািরখ ২ ৩১.১২.২০ ১৭.০১.২১ ৩১.০১.২১ ১৫.০২.২১ ২১.০৩.২১

[১.১২] িবিসিসর কম কতা ও
কম চারীেদর ত সংা
HRIS Software
উয়ন

[১.১২.১] উয়নত
Software

তািরখ তািরখ ২ ০৬.০৯.২০ ৩০.০৯.২০ ০৮.১০.২০ ২৯.১০.২০ ০৩.১১.২০

[২] ত
ি
িভিক
িশের
সাের দ
মানব সদ
উয়ন

২৩

[২.১] িতবী িেদর
িশণ;

[২.১.১] িশিত
িতবী ি

মিত সংা ২ ৯০০ ১২০০ ১৬০ ১৩০ ১১০ ১০০ ৯০ ২০০ ৪০০

[২.২] িতবী ির
কম সংােন চারী মলা
আেয়াজন

[২.২.১] অিত
চারী মলা

তািরখ তািরখ ৩ ২৪.০৪.১৯ ১১.০১.২০ ২৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ৩০.০৩.২১ ১০.০৪.২১ ২৫.০৪.২১

[২.৩] আইিস িবষয়ক
িশণ

[২.৩.১] িশণাথ মিত সংা ৪ ৩২৯০ ৩৩০০ ৩০০০ ২৬০০ ২২০০ ২০০০ ১৮০০ ৩৫০০ ৪০০০

[২.৪] Coursera ও
অা াটফেম র মােম
অনলাইন সাা িফেকট কাস 

[২.৪.১] িশণাথ মিত সংা ৪ ৬০০০ ৫৭০০ ৫৫০০ ৫২০০ ৫০০০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২.৫] ত ি িবষয়ক
সিমনার/কম শালার
আেয়াজন;

[২.৫.১] অিত
সিমনার/কম শালা

সমি সংা ৩ ৩২ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫

[২.৬] ণয়নত সরকাির
ERP Software
বহারকারীেদর দতা
উয়ন িশণ

[২.৬.১] িশণাথ মিত সংা ২ ৫৪০ ৫২৬ ৫১৫ ৫০০ ৪৮০ ৪৭০

[২.৭] জাপান মােকেট
কম সংােনর উপেযাগী কের
আইিস িবষয়ক িশণ

[২.৭.১] িশণাথ সমি সংা ২ ৫৮০ ৫৭০ ৫৬০ ৫৫০ ৫৪০

[২.৮] Skill
Standard িনধ ারেণর
জ ITEE পরীা হণ

[২.৮.১] ITEE
পরীায়
অংশহণকারী

সমি সংা ৩ ৯০০ ৪৮০ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৮০ ৭০০ ৮০০

[৩]
িডিজটাল
অবকাঠােমা
াপন/উয়ন

১৯

[৩.১] জাতীয় নটওয়াক
অপােরশন সার হেত
সরকাির অিফেস ািপত
নটওয়াক মিনটিরং ও
রণােবণ;

[৩.১.১] সচল
সংেযােগর হার

গড় % ৪ ৭৫ ৭৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৬০ ৭৫

[৩.২] বাংলােদশ
সিচবালয়সহ সারােদেশ
ািপত WIFI Zone এর
রণােবণ;

[৩.২.১] সচল BCC
WIFI Zone

গড় % ৩ ৭৫ ৭৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৬০ ৭৫

[৩.৩] Video
Conference
System এর মােম
িবিসিস হেত কীয়ভােব
Multi Conference
পিরচালনা;

[৩.৩.১] অিত
মাি কনফাের

সমি সংা ৫ ২৫০ ৫১০ ২৫৫ ২৫০ ২৪৫ ২৪০ ২৩৫ ৩০০ ৩০০

[৩.৪] ইউিনয়ন িডিজটাল
সাের ইারেনট
কােনিিভ দান

[৩.৪.১] সংেযাগত
ইউিনয়ন িডিজটাল
সাের

মিত সংা ৩ ২৬০০ ১০০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ১০০০ ৮০০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩.৫] ২৬০০ ইউিনয়েন
ািপত নটওয়াক িপিপিপ
এর মােম পিরচালনা ও
রণােবণ

[৩.৫.১] িপিপিপ
মেডল বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ৪ ৩১.০৫.২১ ১০.০৬.২১ ২০.০৬.২১ ২৫.০৬.২১ ৩০.০৬.২১

[৪] গেবষণা
ও উয়ন

৮

[৪.১] iDEA:
Innovation
Design and
Entrepreneurship
Academy এর মােম
STARTUP ক অথ ায়ন
ও মিরং দান

[৪.১.১] অদান া
াট আপ

মিত সং◌ংা ৩ ৭৬ ৪০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৪.২] াট আপ এেপা
আেয়াজন

[৪.২.১] আেয়ািজত
এেপা

তািরখ তািরথ ১ ৩০.০৪.২১ ১৫.০৫.২১ ৩১.০৫.২১ ১৫.০৬.২১ ৩০.০৬.২১

[৪.৩] িজব বষ  উপলে
“বব ইেনােভশন া”
এর আওতায় সরা উাবনী
উোােক অদান দান
এবং ২০২১ সােল া
ফাইনাল অান আেয়াজন।

[৪.৩.১] অদান া
সরা াট আপ

মিত সং◌ংা ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৪.৩.২] আেয়ািজত
া ফাইনাল

তািরখ তািরথ ২ ৩১.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ৩০.০৪.২১ ১০.০৫.২১ ২৫.০৫.২১
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

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

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

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

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

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

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সমি সংা ১ ১
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

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

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

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, িনব াহী পিরচালক, বাংলােদশ কিউটার কাউিল, িসিনয়র সিচব, ত ও যাগােযাগ ি িবভাগ: ডাক,
টিলেযাগােযাগ ও তি মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ
থাকব।

আিম, িসিনয়র সিচব, ত ও যাগােযাগ ি িবভাগ: ডাক, টিলেযাগােযাগ ও তি মণালয় িহসােব িনব াহী
পিরচালক, বাংলােদশ কিউটার কাউিল-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন
েয়াজনীয়  সহেযািগতা  দান  করব।

ািরত:

িনব াহী পিরচালক
বাংলােদশ কিউটার কাউিল

তািরখ

িসিনয়র সিচব
ত ও যাগােযাগ ি িবভাগ: ডাক,
টিলেযাগােযাগ ও তি মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িবিসিস (BCC) বাংলােদশ কিউটার কাউিল

২ িবেকআইআইিস (BKIICT) বাংলােদশ কিরয়া ইউট অব ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন টকেনালিজ

৩ আইিসিড (ICTD) ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন টকেনালিজ িডিভশন

৪ আইইই (ITEE) ইনফরেমশন টকেনালিজ ইিিনয়ািরং এািমেনশন

৫ িবএনিডএ (BNDA) বাংলােদশ াশনাল িডিজটাল আিকেটকচার

৬ ইআরিপ (ERP) এারাইজ িরেসাস  ািনং

৭ আইইএস (ITES) আই এনােব সািভ স

৮ আইিডয়া (iDEA) ইেনােভশন িডজাইন এারেনারশীপ একােডমী

৯ ইিজআইএফ (EGIF) ই-গভেন  ইারঅপােরিবিল মওয়াক

১০ NSDI National Spatial Data Infrastructure

১১ ITU International Telecommunication Union
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১] ERP Software
Development( Account,
Budget &Audit)

[১.১.১] উয়নত
সওয়ার

“বাংলােদশ ই-গভন েম ইআরিপ” কের আওতায়
ইআরিপ সফটওয়ােরর একাউ,বােজট ও অিডট এই
৩ মিডউেলর উয়ন

“বাংলােদশ ই-গভন েম
ইআরিপ” ক

উয়নত সওয়ােরর
বহারকারী কক দ
সনদ

“বাংলােদশ ই-গভন েম ইআরিপ”
কের ক পিরচালেকর
কায ালয়,িবিসিস এবং সংি
কসেহর িতেবদন

[১.২] ডটা সার হেত Cloud Drive
Service দান।

[১.২.১] তরীত একাউ
সরকাির ই-মইল একাউের সােথ ােরজ িবধা
দান।

িবিসিসর জাতীয় ডটা সার
(NDC)

ই-মইল একাউের ননা
তািলকা

িবিসিসর িবিভ মািসক ও বািষ ক
িতেবদন,কাশনা ও অনলাইন
চিকং

[১.৩] ডটা সার হেত Cloud
Service দান।

[১.৩.১] িবধাা িতান

ডটা সােরর াউড এনভায়রনেমে File
Server service, Virtual Private
Server, Application hosting,
Website hosting সবা দান।

িবিসিসর জাতীয় ডটা সার ও
Tier 1V ডটা সার

সবা িহতা িতােনর
সংা/নাম

িবিসিসর িবিভ মািসক ও বািষ ক
িতেবদন,কাশনা

[১.৪] ডটা সার হেত াউড
এনভায়রনেমে সবা দান।

[১.৪.১] Virtual
Private Server

ডটা সােরর াউড এনভায়রনেমে Virtual
Private Server তরী

িবিসিসর জাতীয় ডটা সার ও
Tier IV ডটা সার

সবা িহতা িতােনর
সংা/নাম

িবিসিসর িবিভ মািসক ও বািষ ক
িতেবদন,কাশনা

[১.৫] BGD-e-Gov CIRT এর
মােম সরকাির দর সেহ Cyber
Security িনিতকরেণ Incident
Response এ সহায়তা দান

[১.৫.১] দ সহায়তা(
Incident
Response)

BGD e-Gov CIRT এর মােম হািংত
ািতােনর অনলাইন সবার Vulnerability
পরীা কের ইনিসেড রসপে সহায়তা দান কের
Cyber রা সমতা ি করা

BGD e-Gov CIRT
ক

সংি কসেহর
িতেবদন

BGD e-Gov CIRT এর
িতেবদন

[১.৬] BGD-e-Gov CIRT এর
আওতায় Website ও email এর
মােম সরকাির কম কতােদর Cyber
Security িবষয়ক সেচতনতা ি
কায ম

[১.৬.১] email এর
মােম সেচতন লক বাতা

BGD e-Gov CIRT এর মােম সা্ইবার রা
সমতা ি করার জ সেচতনতা লক বাতা রণ।

BGD-e-Gov CIRT
ক

সংি কের
িতেবদন

BGD e-Gov CIRT

[১.৭] সওয়ার কায়ািল টিং ােব
সওয়ার এর ণগত মান পরীা

[১.৭.১] পরীাত
সফটওয়ার;

সফটওয়ার কায়ািল পরীা এবং সা িফেকশন
সার শীষক কের আওতায় সরকাির পয ােয়
উয়নত সফটওয়ার সেহর মান পরীা

সফটওয়ার কায়ািল পরীা
এবং সা িফেকশন সার
ক

উয়নত সফটওয়ােরর
মান পরীার সংা ও
িতােনর নাম সেহর
িতেবদন

সংি কসেহর িতেবদন এবং
েযা ে PCR

[১.৮] সওয়ার কায়ািল টিং ােব
হাড ওয়ার এর ণগত মান পরীা

[১.৮.১] পরীাত
হাড ওয়ার

সওয়ার কায়ািল টিং ােব সরকাির অেথ 
য়ত কিউটার হাড ওয়ার এর নগত মান পরীা

সফটওয়ার কায়ািল পরীা
এবং সা িফেকশন সার
ক

পরীার সংা ও
িতােনর নাম

সংি কের দ িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.৯] Development &
Implementation of e-
Library System for BCC

[১.৯.১] উয়নত e-
Library System

Development & Implementation
of e-Libraray System for BCC

BGD-e-Gov CIRT
কের আওতায় BNDA
এর মােম

অনলাইন চিকং
সংি কের িতেবদন ও
িবিসিসর বািষ ক িতেবদন

[১.১০] BNDA এর মােম
Development &
Implementation of Spare
parts Management System
for National Data center

[১.১০.১] উয়নত
Spare parts
Management
System

BNDA এর মােম Development &
Implementation of Spare parts
Management System for
National Data center

BGD-e-Gov CIRT এর
আওতায় BNDA এর মােম

BNDA কক
িতেবদন

সংি কের িতেবদন ও
িবিসিসর িবিভ মািসক ও বািষ ক
িতেবদন,কাশনা

[১.১১] Formulation of
Robotics Strategy, Mission
5 Billion

[১.১১.১] ণীত কম েকৗশল
সহ

Formulation of Robotics
Strategy, Mission 5 Billion এর উপর
ণীত কম েকৗশল সহ

LICT ক, িতেবদন
ক পিরচালেকর কায ালয়,িবিসিস
এবং সংি ক এর িতেবদন

[১.১২] িবিসিসর কম কতা ও কম চারীেদর ত
সংা HRIS Software উয়ন

[১.১২.১] উয়নত
Software

িবিসিসর কম কতা ও কম চারীেদর ত সংা
Human Resource Information
System Software উয়ন

িবিসিসর শাসন শাথা অনলাইন চিকং
িবিসিসর িবিভ মািসক ও বািষ ক
িতেবদন,কাশনা

[২.১] িতবী িেদর িশণ;
[২.১.১] িশিত িতবী
ি

ত ির মােম িনউেরা ডেভলপেম
িডসঅড ারসহ সব ধরেণর িতবী ির মতায়ন
শীষ ক কের আওতায় িতবী িেদর িশণ
দান,

িনউেরা ডেভলপেম
িডসঅড ার শীষ ক ক

িশণাথর তািলকা

ত ির মােম িনউেরা
ডেভলপেম িডসঅড ারসহ সব
ধরেণর িতবী ির মতায়ন
শীষ ক ক পিরচালেকর
কায ালয়,িবিসিসএবং সংি কের
িতেবদন

[২.২] িতবী ির কম সংােন চারী
মলা আেয়াজন

[২.২.১] অিত চারী
মলা

িতবী ির কম সংােনর জ চারী মলা
আেয়াজন

িনউেরা ডেভলপেম
িডসঅড ারসহ সব ধরেণর
িতবী ির মতায়ন
শীষ ক ক ও িবিসিস

ছিব ও উপিিত
ক পিরচালেকর কায ালয়,িবিসিস
এবং সংি কের িতেবদন

[২.৩] আইিস িবষয়ক িশণ [২.৩.১] িশণাথ
িবেকআইআইিসেত, িবিসিসর আওতায় বাবিয়ত
িবিভ ক কক পিরচািলত িশণ ও আিলক
কায ালেয় আইিস িশণ

িবেকআইআইিস, আিলক
কায ালেয় ওক কক
পিরচািলত িশণ

িশণাথর তািলকা
সংা িতেবদন

িবিসিসর িবিভ মািসক ও বািষ ক
িতেবদন,কাশনা

[২.৪] Coursera ও অা াটফেম র
মােম অনলাইন সাা িফেকট কাস 

[২.৪.১] িশণাথ
Coursera ও অা াটফেম র মােম অনলাইন
িশণ

িবিসিসর িশণ শাখা
িশণাথর সংা ও
তািলকা

িবিসিসর িবিভ মািসক ও বািষ ক
িতেবদন,কাশনা

[২.৫] ত ি িবষয়ক
সিমনার/কম শালার আেয়াজন;

[২.৫.১] অিত
সিমনার/কম শালা

িবিসিস ও এর আওতাধীন িবিভ ক কক
আেয়ািজত ত ি িবষয়ক সিমনার/কম শালা

িবিসিস ও এর আওতাধীন
িবিভ ক

আেয়ািজত ত ি
িবষয়ক
সিমনার/কম শালা

িবিসিস এবং সংি কসেহর
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[২.৬] ণয়নত সরকাির ERP
Software বহারকারীেদর দতা
উয়ন িশণ

[২.৬.১] িশণাথ
"বাংলােদশ ই-গভন েম ইআরিপ” কের আওতায়
ণয়নত ERP Software ৩ মিডউেলর
বহারকারীেদর দতা উয়ন িশণ

"বাংলােদশ ই-গভন েম
ইআরিপ” কের

িশণাথর তািলকা

“বাংলােদশ ই-গভন েম ইআরিপ”
কের ক পিরচালেকর
কায ালয়,িবিসিস এবং সংি
কসেহর িতেবদন

[২.৭] জাপান মােকেট কম সংােনর উপেযাগী
কের আইিস িবষয়ক িশণ

[২.৭.১] িশণাথ

জাপািনজ আই সেরর উপেযাগী কের আই
ইিিনয়ারেদর দতা উয়ন শীষ ক ক এর আওতায়
জাপািনজ ভাষা, জাপািনজ িবজেনস কালচার ও আই
এর ওপর B-JET ওITEE Training
পিরচালনা

Project for Skills
Development of IT
Engineers
Targeting
Japanese Market
ক

িশণাথর তািলকা

Skills Development of
IT Engineers
Targeting Japanese
Market ক এর িতেবদন
এবং PCR

[২.৮] Skill Standard িনধ ারেণর
জ ITEE পরীা হণ

[২.৮.১] ITEE পরীায়
অংশহণকারী

আই ও নন-আই ােয়টেদর IT Skill
Standard িনধ ারেণর জ IT Engineers
Examination(ITEE) চা করা হেয়েছ

িবিডআইেটক এর কায ালয়,
িবিসিস

ITEE পরীায়
অংশহণকারীর
সংা/তািলকা

িবিসিসর িবিভ মািসক ও বািষ ক
িতেবদন,কাশনা

[৩.১] জাতীয় নটওয়াক অপােরশন সার
হেত সরকাির অিফেস ািপত নটওয়াক
মিনটিরং ও রণােবণ;

[৩.১.১] সচল সংেযােগর
হার

িবিসিসেত ািপত জাতীয় নটওয়াক অপােরশন সার
(NOC) হেত সরকাির অিফেস ািপত নটওয়াক
মিনটিরং ও রণােবণ করা

িবিসিসর জাতীয় নটওয়াক
অপােরশন সার(NOC)

NOCর ডাশেবাড 

কােনেড অিফেসর িতেবদন ও
বাংলােদশ কিউটার কাউিেলর
(িবিসিস) িবিভ মািসক ও বািষ ক
িতেবদন,কাশনা ও

[৩.২] বাংলােদশ সিচবালয়সহ সারােদেশ
ািপত WIFI Zone এর রণােবণ;

[৩.২.১] সচল BCC
WIFI Zone

িবিসিসেত ািপত জাতীয় নটওয়াক অপােরশন সার
(NOC) হেত সরকাির অিফেস ািপত নটওয়াক
মিনটিরং ও রণােবণ করা

জাতীয় নটওয়াক অপােরশন
সার (NOC), িবিসিস

NOCএর ডাশেবাড 

কােনেড অিফেসর িতেবদন ও
বাংলােদশ কিউটার কাউিেলর
(িবিসিস) িবিভ মািসক ও বািষ ক
িতেবদন,কাশনা

[৩.৩] Video Conference
System এর মােম িবিসিস হেত
কীয়ভােব Multi Conference
পিরচালনা;

[৩.৩.১] অিত মাি
কনফাের

Video Conference System এর মােম
িবিসিস হেত কিয়ভােব Multi
Conference পিরচালনা করা হয়।

িবিসিসর জাতীয় নটওয়াক
অপােরশন সার(NOC)

অিত Video
Conference এর
সংা

িবিসিসর িবিভ মািসক ও বািষ ক
িতেবদন,কাশনা

[৩.৪] ইউিনয়ন িডিজটাল সাের ইারেনট
কােনিিভ দান

[৩.৪.১] সংেযাগত
ইউিনয়ন িডিজটাল সাের

ইনেফা-সরকার ৩য় পয ায় কের মােম দেশর
ইউিনয়ন পয ােয় অপকাল ফাইবার কাবেলর মােম
সংেযাগ াপন করা হেয়েছ।সংেযাগ ত ইউিনয়ন হেত
ইউিডিসেত সংেযাগ দান করা হেব।

ইনেফা-সরকার ৩য় পয ায় ক
সংেযাগ ত ইউিডিসর
সংা

“ইনেফা-সরকার ৩য় পয ায়” শীষ ক
কের ক পিরচালেকর
কায ালয়,িবিসিস এবং সংি
কসেহর িতেবদন এবং েযা
◌্েষে PCR
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৩.৫] ২৬০০ ইউিনয়েন ািপত নটওয়াক
িপিপিপ এর মােম পিরচালনা ও
রণােবণ

[৩.৫.১] িপিপিপ মেডল
বাবািয়ত

ইনেফা-সরকার ৩য় পয ায় কের মােম দেশর
ইউিনয়ন পয ােয় অপকাল ফাইবার কাবেলর মােম
সংেযাগ াপন করা হেয়েছ। িপিপিপ মেডল ািপত
নটওয়াক মিনটিরং ও রণােবণ করা হেব।

ইনেফা-সরকার ৩য় পয ায় ক
ািপত নটওয়াক সহ
চাত ও িতেবদন

সংেযাগ ত ইউিনয়েনর সংা ও
“ইনেফা-সরকার ৩য় পয ায়” শীষ ক
কের ক পিরচালেকর
কায ালয়,িবিসিস এবং সংি
কের িতেবদন

[৪.১] iDEA: Innovation
Design and
Entrepreneurship
Academy এর মােম STARTUP
ক অথ ায়ন ও মিরং দান

[৪.১.১] অদান া
াট আপ

উাবন ও উোা উয়ন একােডিম িতাকরণ
(iDEA) শীষ ক কের আওতায় STARTUP
তরী করেত STARTUP/ iDEA
/PROJECT ক অথ ায়ন ও কািরগির সহায়তা
দান ।

উাবন ও উোা উয়ন
একােডিম িতাকরণ
(iDEA) শীষ ক ক

STARTUP/
iDEA /PROJECT
ক অথ ায়ন ও কািরগির
সহায়তা দােনর সংা

উাবন পিরকপনা এবং উোা
উয়ন একােডমী শীষ ক কেপর
ক পিরচালেকর
কায ালয়,িবিসিসএবং সংি
কসেহর িতেবদন

[৪.২] াট আপ এেপা আেয়াজন [৪.২.১] আেয়ািজত এেপা
iDEA: উাবন পিরকপনা এবং উোা উয়ন
একােডমী শীষ ক কেপর আওতায় STARTUP
তরী জ এেপার আেয়াজন

iDEA: উাবন পিরকপনা
এবং উোা উয়ন একােডমী

আেয়ািজত এেপার
িবিভ িতেবদন

উোা উয়ন একােডমী শীষ ক
কেপর ক পিরচালেকর
কায ালয়,িবিসিস এবং সংি
কের িতেবদন

[৪.৩] িজব বষ  উপলে “বব
ইেনােভশন া” এর আওতায় সরা উাবনী
উোােক অদান দান এবং ২০২১ সােল
া ফাইনাল অান আেয়াজন।

[৪.৩.১] অদান া সরা
াট আপ

iDEA হেত িজব বষ  উপলে “বব ইেনােভশন
া” এর আওতায় সরা উাবনী উোােক অদান
দান

উাবন পিরকপনা এবং
উোা উয়ন একােডমী
শীষ ক কপ

অদানা
STARTUP/
iDEA /PROJECT
এর সংা/তািলকা।

উাবন পিরকপনা এবং উোা
উয়ন একােডমী শীষ ক কেপর
ক পিরচালেকর
কায ালয়,িবিসিসএবং সংি
কসেহর িতেবদন

[৪.৩.২] আেয়ািজত া
ফাইনাল

iDEA হেত িজব বষ  উপলে ২০২১ সােলর মাচ 
মােস এর া ফাইনাল অান আেয়াজন।

উাবন পিরকপনা এবং
উোা উয়ন একােডমী
শীষ ক কেপর

া ফাইনাল অােনর
ছিব/িতেবদন

উাবন পিরকপনা এবং উোা
উয়ন একােডমী শীষ ক কেপর
ক পিরচালেকর
কায ালয়,িবিসিসএবং সংি
কসেহর িতেবদন
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