
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

ত ও যাগােযাগ ি িবভাগ: ডাক, টিলেযাগােযাগ ও তি
মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, 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
ত ির
অবকাঠােমাগত
উয়ন

২০

[১.১] হাই-টক পাক/আই
পােকর কায ম চাকরণ

[১.১.১] কায ম চাত সংা ৩ ৩ ২

[১.২] সারােদেশ িশা িতােন
শখ রােসল িডিজটাল াব াপন
িনিতকরণ

[১.২.১] াব ািপত সংা ৩ ২৫০০ ২২৫০ ২১০০ ২০৫০ ২০০০

[১.৩] কােনিিভ এবং আইিস
অবকাঠােমা সসারণ কায েমর
পিরদশ ন ও মিনটিরং

[১.৩.১] অবকাঠােমা
পিরদশ নত

সংা ১ ৮৫ ৮২ ৮১ ৮০ ৭৭ ৯

[১.৩.২] পিরদশ েনর
পািরশ বাবািয়ত

% ১ ৮০ ৭৭ ৭৫ ৭০

[১.৪] জাতীয় নটওয়াক
অপােরশন সােরর কায ম
পিরবীণ

[১.৪.১] পিরবীণ
িতেবদন

সংা ১ ৪ ৩ ১

[১.৫] হাই-টক পােক স
িনম াণ িনিতকরণ

[১.৫.১] স িনিম ত বগ ট ৩ ১১৬০০০ ১১০০০০ ১০০০০০ ৯৫০০০ ৯০০০০

[১.৬] ইউিনয়ন িডিজটাল সাের
ইারেনট কােনিিভ দান

[১.৬.১] ইউিনয়ন িডিজটাল
সার সং

সংা ২ ৫০০ ৪৭৫ ৪৬০ ৪৩০ ৪০০ ৪০

[১.৭] ইউিনয়ন পপ হেত ািক
পয ােয় াহক সংেযাগ দান

[১.৭.১] সংেযাগ া াহক সংা ২ ১৫০০ ১৪৫০ ১৪০০ ১৩৫০ ১৩০০

[১.৮] উপেজলা এবং ইউিনয়ন পপ
PAT সকরণ

[১.৮.১] PAT সত সংা ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৮৮

[১.৯] উপেজলা এবং ইউিনয়ন পপ
FAT সকরণ

[১.৯.১] FAT সত সংা ১ ৬০০ ৫৮০ ৫৬০ ৫৪০ ৫০০ ৬৩৮

[১.১০] গ ম এলাকায় ডা
ইারেনট কােনিিভ দােনর
লে ফাইবার অপক কাবল
াপন

[১.১০.১] ফাইবার অপক
কাবল ািপত

িকেলািমটার ২ ৮০০ ৭৭৫ ৭৫০ ৭২৫ ৭০০ ২০০



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, 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%

২

ত ি
িবষয়ক
মানবসদ
উয়ন

২০
[২.১] আই/আইইএস িশণ
দান

[২.১.১] িশণাথ সংা ২ ৫০০০ ৪৭০০ ৪৫০০ ৪২০০ ৪০০০ ৫০০

[২.২] সরকাির কম চারীেদর ই-
নিথ/িড-নিথ িবষয়ক িশণ
দান

[২.২.১] িশণাথ সংা ২ ৬৫০০ ৬২০০ ৬০০০ ৫৮০০ ৫৩০০ ১৭৭৫

[২.৩] সাইবার িনরাপায়
সেচতনতা এবং দতা িেত
িশণ দান

[২.৩.১] িশণাথ সংা ১ ১০০০০ ৯৫০০ ৯০০০ ৮৫০০ ৮০০০ ৮৪০

[২.৪] আইিস খােত উ িশায়
গেবষণার জ ফেলািশপ দান

[২.৪.১] িবধােভাগী সংা ২ ৫৫ ৫২ ৫০

[২.৫] িতবী িেদর
কম সংােনর েযাগ িেত
চাির মলা আেয়াজন

[২.৫.১] মলা আেয়ািজত তািরখ ১ ৩০-০৪-২০২২ ৩১-০৫-২০২২

[২.৬] িডিজটাল িলটােরিস সার
াপন কায েমর মিনটিরং

[২.৬.১] মিনটিরংত সংা ১ ২ ১

[২.৭] িবয়াম ফাউেশন আই
াব এবং এমআইএসেত
সাইবার র াব াপন
কায েমর মিনটিরং

[২.৭.১] মিনটিরংত সংা ১ ২ ১

[২.৮] িডিজটাল িনরাপায় ল
পয ােয় ছাীেদর সেচতনতালক
িশণ দান

[২.৮.১] িশণাথ সংা ২ ১১০০০ ১০৫০০ ১০০০০ ৯৫০০ ৯০০০ ৮৯০২

[২.৯] িডিজটাল ার বহার
সংা িশণ দান

[২.৯.১] িশণাথ সংা ১ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৩২০



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, 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%

[২.১০] অভরীণ কম কতােদর
সমেয় সমসামিয়ক িবষেয় লািন ং
সশন িহেসেব
সভা/সিমনার/কম শালা আেয়াজন

[২.১০.১]
সভা/সিমনার/কম শালা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩

[২.১১] সাইবার িনরাপায়
সমতা িেত সাইবার িল
িতেযািগতা আেয়াজন

[২.১১.১] িতেযািগতা
আেয়ািজত

সংা ১ ১ ১

[২.১২] সরকাির কম কতােদর ই-
সবা িবষয়ক িশণ দান

[২.১২.১] িশণাথ সংা ২ ২৪৪০০০ ২৪৩৭০০ ২৪৩৪০০ ২৪৩১০০ ২৪২৮০০ ২৪৬৮৭০

[২.১৩] অভরীণ কম কতােদর
দতা উয়েন িরসাচ  ািড
কায ম পিরচালনা

[২.১৩.১] ািড িতেবদন সংা ২ ২ ১

৩
ই-গভেন
কাঠােমা
শিশালীকরণ

১৮

[৩.১] বাংলা ভাষার সফটওয়ার
উয়ন

[৩.১.১] বানান ও করণ
সফটওয়ার উয়নত

তািরখ ১.৫ ৩১-০৫-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[৩.১.২] ওিসআর
সফটওয়ার উয়নত

তািরখ ১.৫ ৩১-০৫-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[৩.২] িবিজিড ই-গভ সাট  এর
মােম সরকাির দরসেহ
সাইবার িসিকউির িনিতকরেণ
ইনিসেড রসপ সহায়তা দান

[৩.২.১] সহায়তা দানত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০

[৩.৩] বাংলােদশ সাইবার ট
াাপ িতেবদন ণয়ন
িনিতকরণ

[৩.৩.১] িতেবদন ণীত তািরখ ১ ৩১-০৩-২০২২ ১৪-০৪-২০২২ ৩০-০৪-২০২২



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, 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%

[৩.৪] াশনাল সােট র মােম
ণ  ত পিরকাঠােমাসেহর
আই অিডট পিরচালনা সংা
কায ম মিনটিরং

[৩.৪.১] আই অিডট
কায ম মিনটিরংত

সংা ১ ২ ১

[৩.৫] ত ও যাগেযাগ ি
(ইেলিনক ার সা িফেকট
দানকারী কপ এবং
এতদসংা) তদ িবিধমালা
খসড়া ড়াকরণ

[৩.৫.১] খসড়া ড়াত তািরখ ১ ৩১-১২-২০২১ ২৮-০২-২০২২ ২৮-০৪-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[৩.৬] মইড ইন বাংলােদশ-
আইিস ইাি ােটিজ ণয়ন

[৩.৬.১] ােটিজ ণীত তািরখ ১ ৩১-০৫-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[৩.৭] সফটওয়ার/ অািেকশন
সা িফেকশন কায ম পিরবীণ

[৩.৭.১] পিরবীণ
িতেবদন

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ১

[৩.৮] জাতীয় ডাটা সার হেত
ই-সাইন সবা িসেম তকরণ

[৩.৮.১] িসেম তত তািরখ ১ ১৫-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[৩.৯] জাতীয় ত ও যাগােযাগ
ি নীিতমালা ২০১৮ এর কম -
পিরকনা বাবায়ন পিরবীণ

[৩.৯.১] মািসক
িতেবদেনর ফলাবতক
দানত

সংা ১ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১০ ৪

[৩.১০] সরকাির অিফেস ই-নিথ
কায ম সসারণ

[৩.১০.১] দর সং সংা ১ ১১৫০০ ১১৪৫০ ১১৪০০ ১১৩৫০ ১১৩০০ ৬৭

[৩.১১] সরকাির দেরর সবা
সহিজকরেণ কািরগির সহায়তা
দান

[৩.১১.১] কািরগির সহায়তা
দানত

সংা ২ ৮০০ ৭৮০ ৭৬০ ৭৪০ ৭২০



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, 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%

[৩.১২] কািভড-১৯ াভােব
মানিবক সহায়তার অধীন খা
বাব কম িচর জ িসেম
তকরণ

[৩.১২.১] িসেম তত সংা ২ ১৫-০৬-২০২২ ২০-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[৩.১৩] বাংলােদশ জাতীয় সংসদ
সিচবালেয়র কায মেক
অেটােমশেন পারকরেণ
সফটওয়ার মিডউল উয়ন

[৩.১৩.১] মিডউল
উয়নত

সংা ১ ২

[৩.১৪] াউড এনভায়রনেমে
সবা দান

[৩.১৪.১] িভিপএস
দানত

সংা ১ ৬০ ৫৮ ৫৬ ৫৪ ৫২

৪
আইিস
িশের উয়ন

১২
[৪.১] আইিস িশ/মধা িবকােশ
ইেভ/িতেযািগতা আেয়াজন

[৪.১.১] ইেভ/িতেযািগতা
আেয়ািজত

সংা ৩ ৪ ৩ ২ ১ ১

[৪.২] িডিজটাল বাংলােদশ িদবস
উযাপন

[৪.২.১] িদবস উযাপন তািরখ ২ ১২-১২-২০২১

[৪.৩] আইিস ে গেবষণা ও
উাবনীলক কােজ ি/িতান
পয ােয় অদান দান

[৪.৩.১] অদান দানত সংা ৩ ১০৫ ১০০ ৯৭ ৯৫ ৯০

[৪.৪] িজববষ  উপলে াট -
আপ কাািনসেহর মে
স/ার বরা দান
িনিতকরণ

[৪.৪.১] াট -আপ
কাািন িনব ািচত

সংা ২ ৩০ ২৭ ২৫ ২২ ২০

[৪.৫] আইিস িশের মােম
িশার মেনায়েনর লে ল
অফ িফউচার াপন

[৪.৫.১] ল অফ িফউচার
াপনত

সংা ২ ১০০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৮



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, 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

সংার ও
শাসনলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


