
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, ২০২১

টিলেযাগােযাগ অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, 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

টিলেযাগােযাগ খােতর উয়ন
ও শাসন িনিতকরেণ
কািরগির, িবেশষ ও অা
েয়াজনীয় পরামশ /সহায়তা
দান।

২০

[১.১] টিলেযাগােযাগ খােতর
উয়ন ও শাসন িনিতকরেণ
কািরগির, িবেশষ ও অা
েয়াজনীয় পরামশ /সহায়তা
দান।

[১.১.১] টিলেযাগােযাগ খােত
েগাপেযাগী আইন, নীিত, গাইডলাইন,
পিরকনা ইতািদ ণয়েন কািরগির,
িবেশষ ও অা েয়াজনীয়
পরামশ /সহায়তা দােনর পাশাপািশ
মানবসদ উয়ন, গেবষণা ও উয়ন
এবং আজািতক সমেয়র ে
পরামশ /সহায়তা দান।

% ২০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

২
িডিজটাল বাংলােদশ
িবিনম ােণর গিত রািত করায়
সহায়ক িমকা রাখা।

২০

[২.১] িডিজটাল বাংলােদশ
িবিনম ােণর গিত রািত করার
লে দেশর িবধাবিত
অলসেহ িডিজটাল াসম
াপন।

[২.১.১] িডিজটাল াসম াপন। সংা ১০ ১৫৮০ ১৪৫০ ১২৮৫ ১০৮০ ৯৫০

[২.২] সমসামিয়ক িবষেয়
িশণ।

[২.২.১] সমমামিয়ক িবষেয় িশণ
আেয়াজন।

সংা ১০ ৬ ৫ ৪ ১

৩
দেশ িনরাপদ ইারেনট
বাপনা িনিত করা।

১০
[৩.১] িনরাপদ ইারেনট
বাপনা িনিতকরণ।

[৩.১.১] ইারাশনাল ইারেনট
গটওেয় (আইআইিজ) কক বত
াউইথ মিনটিরং।

িজিবিপএস ১০ ২০০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫০০ ২২০০

৪

দেশর টিলেযাগােযাগ
অবকাঠােমা, যপািত, সবা ও
পিতেত িমত মান
িনিতকরণ।

১০

[৪.১] দেশর টিলেযাগােযাগ
অবকাঠােমা, যপািত, সবা ও
পিতেত িমত মান
িনিতকরণ।

[৪.১.১] টিলেযাগােযাগ অবকাঠােমা,
যপািত, সবা ও পিতর ে িমত
মান/কাডস ণয়ন/াবকরণ।

সংা ১০ ৩ ২ ১



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, 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

দেশর সব  আিনক ির
টিলেযাগােযাগ অবকাঠােমা ও
সবার িবার পিরবীণ এবং
টিলেযাগােযাগ িরেসাস েহর
অজন ও বহােরর কািরগির ও
সময়লক িবষেয় সরকারেক
সহায়তাকরণ।

১০

[৫.১] দেশর সব  আিনক
ির টিলেযাগােযাগ
অবকাঠােমা ও সবার িবার
পিরবীণ এবং টিলেযাগােযাগ
িরেসাস েহর অজন ও বহােরর
কািরগির ও সময়লক িবষেয়
সরকারেক সহায়তাকরণ।

[৫.১.১] দেশ টিলেযাগােযাগ
অবকাঠােমা ও সবার িবার এবং
আজািতক পয ােয় দেশর জ
অজনেযা টিলেযাগােযাগ
িরেসাস সেহর িবষেয় সময়লক
কায ম পিরচালনায় সহায়তা এবং
িতেবদন দান।

সংা ১০ ২ ১

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

শাসন ও
সংারলক
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


