
 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 প্রোগ্রোমোর, জজলা কার্ যালয়, তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর, লালমক্তিরহাট 

এবাং 

মহাপক্তরচালক, তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর 

এর মদে স্বাক্ষক্তরত 

 

বাক্তষ যক কম যসম্পােি চুক্তি 

 

 

 

 

 

০১ জুলাই, ২০২০ - ৩০ জুি, ২০২১ 
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তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর, জজলা কার্ যালয় লালমক্তিরহাট এর কম যসম্পােদির সাক্তব যক ক্তচত্র 

(Overview of the Performance of the Department of ICT, District office, Lalmonirhat) 

 

সাম্প্রক্ততক অজযি, চযাদলঞ্জ এবাং িক্তবষ্যৎ পক্তরকল্পিা 

 

আইক্তসটি অক্তিেপ্তদরর সাম্প্রক্ততক বছর সমূদহর (৩ বছর) প্রিাি অজযি: 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মািিীয় প্রিািমন্ত্রী জ াক্তষত ক্তিক্তজটাল বাাংলাদেশ  ক্তবক্তিম যাণ (রুপকল্প-২০২১) এর মূল উদেশ্য ২০২১ সাদলর মদে বাাংলাদেশদক জ্ঞাি ও তথ্যপ্রযুক্তি ক্তিি যর মেম আদয়র 

জেশ ক্তহদসদব গদে জতালা। জস লদক্ষয জজলা কার্ যালয়, লালমক্তিরহাট সকল উপদজলা ও ইউক্তিয়ি পর্ যাদয় তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুক্তির সদব যাত্তম ব্যবহার বনবশচতকরমে কোজ করমে। ই গিমন যন্স রবতষ্ঠোয় প্জলো 

উপমজলো পর্ যোময়র বিবিন্ন দপ্তমরর ২৯৯ জন কম যকতযোমক ই নবি বিষয়ক রবশক্ষে রদোন করো হময়মে। জোতীয় তথ্য িোতোয়নমক েমৃদ্ধ করোর লমক্ষে প্জলো উপমজলো ও ইউবনয়ন পর্ যোময়র বিবিন্ন দপ্তমরর ১০০ 

জন কম যকতযো, কম যচোরী ও উমযোক্তোমক ওময়ি প্পোর্ যোল বিষয়ক রবশক্ষে রদোন করো হময়মে। আইবেটি কম যকোন্ডমক প্িগিোন করোর লমক্ষে প্জলো রশোেমকর কোর্ যোলয়, উপমজলো বনি যোহী অবফেোমরর কোর্ যোলয়েহ 

প্জলো উপমজলো পর্ যোময়র বিবিন্ন দপ্তর, ইউবিবে উমযোক্তো ও তৃেমূল পর্ যোময়র জনেোধোরেমক আইবেটি বিষয়ক রোয় ৬৫০ টি কোবরগরী পরোমশ য/ েহোয়তো রদোন করো হময়মে। আইবেটি বিষময় উমযোক্তো ততরীর 

লমক্ষে ২০১৮-২০১৯ অি যিেমর ২০ জন রবশক্ষেোিীমক আউর্মেোবে যং বিষয়ক রবশক্ষে রদোন করো হময়মে। এেোড়োও প্জলো পর্ যোময় অনুমষ্ঠয় উন্নয়ন প্মলো ২০১৭, উন্নয়ন প্মলো ২০১৮ ও ৪ি য জোতীয় উন্নয়ন প্মলো 

২০১৮ এ এ কোর্ যোলয় েবক্রয় অংশগ্রহন কমরমে। জোতীয় তথ্য ও প্র্োগোমর্োগ রযুবক্ত বদিে ২০১৭,  বিবজর্োল িোংলোমদশ বদিে ২০১৮, বিবজর্োল িোংলোমদশ বদিে ২০১৯ ও জোতীয় বশশু বকমশোর প্রোগ্রোবমং 

রবতমর্োবগতো আময়োজমন এ কোর্ যোলয় গুরুত্বপূে য ভুবমকো পোলন কমরমে।  

সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ: 

জজলা কার্ যালয় ও জজলাক্তিত উপদজলাসমূদহ অক্তিেপ্তদরর সাাংগঠক্তিক কাঠাদমা অনুর্ায়ী জিবল প্রাক্তপ্ত। জজলা ও উপদজলা পর্ যাদয় অক্তিসসমূদহর জন্য আলাো অক্তিস িাপি। প্রাক্তিক জিদগাষ্ঠীদক আইক্তসটি 

খাদত েক্ষ কদর জতালা।  

িক্তবষ্যৎ পক্তরকল্পিা: 

জজলা পর্ যাদয় সকল সরকাক্তর েপ্তর/প্রক্ততষ্ঠাদি আইক্তসটির সদব যাত্তম ব্যবহার ও প্রদয়াগ ক্তিক্তিতকরণ ও সমন্বয় সািদির মােদম ই-গিদি যন্স বাস্তবায়ি। ক্তশক্ষা প্রক্ততষ্ঠাদি িাক্তপত জশখ রাদসল ক্তিক্তজটাল ল্যাব 

জকক্তিক গঠিত আইক্তসটি ক্লাব এর সেস্যদের আইক্তসটিদত সদচতিতা বৃক্তদ্ধ ও প্রদয়াজিীয় পরামশ য জসবা প্রোি এবাং ক্লাদবর সেস্যদের আইক্তসটি ক্তবষদয় প্রক্তশক্ষণ আদয়াজদির মােদম ক্তিল্যাক্তন্সাং -এ উদ্বুদ্ধকরণ। 

জজলা পর্ যাদয় সকল জিটওয়াকয কাদিকটিক্তিটি তোরক্তক, ট্রাবলসুটিযাং, আইক্তসটি ক্তবষয়ক পরামশ য ও সাদপাট য প্রোি।  

 

২০২০-২১ অর্ য বছদরর সম্ভাব্য প্রিাি অজযিসমূহ: 

 জজলা পর্ যাদয়র কম যকতযা/কম যচারীদের েক্ষতা বৃক্তদ্ধর লদক্ষয আইক্তসটি/ই-সাক্তি যস এর উপর প্রক্তশক্ষণ প্রোি। 

 ক্তশক্ষা প্রক্ততষ্ঠাদি পাঠোদির জক্ষদত্র মাক্তিক্তমক্তিয়া ক্লাসরুম ব্যবহাদরর প্রচলি বৃক্তদ্ধদত প্রদয়াজিীয় সহায়তা প্রোি ও ইক্ততবাচক প্রিাব আিয়ি। 

 জজলা ও উপদজলায় র্র্াদর্াগ্য মর্ যাোয় ক্তিক্তজটাল বাাংলাদেশ ক্তেবস উদ র্াপি। 

 সকল পর্ যাদয় আধুক্তিক প্রযুক্তি আত্মীকরদণ উদ্ভাবিী উদযাদগর বাস্তবায়ি। 
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উপক্রমক্তণকা (Preamble) 

 

সরকাক্তর েপ্তর/সাংিাসমূদহর প্রাক্ততষ্ঠাক্তিক েক্ষতা বৃক্তদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবক্তেক্তহ জজারোর করা, সুশাসি সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্র্ার্র্ ব্যবহার ক্তিক্তিতকরদণর মােদম রূপকল্প 

২০২১ এর র্র্ার্র্ বাস্তবায়দির লদক্ষয-  

 জপ্রাগ্রামার, তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর, জজলা কার্ যালয়, লালমক্তিরহাট 

এবাং 

মহাপক্তরচালক, তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর  এর মদে ২০২০ সাদলর জুলোই মাদসর ২৮ তাক্তরদখ এই বাক্তষ যক কম যসম্পােি চুক্তি স্বাক্ষক্তরত হল। 

এই চুক্তিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ ক্তিম্নক্তলক্তখত ক্তবষয়সমূদহ সম্মত হদলি: 
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জসকশি-১ 

তথ্য ও জর্াগদর্াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তদরর রূপকল্প (Vision), অক্তিলক্ষয (Mission), ও জজলা কার্ যালদয়র জকৌশলগত উদেশ্য (Strategic Objective) এবাং কার্ যাবক্তল (Functions) 

১.১ রুপকল্প (Vision):  

জ্ঞািক্তিক্তত্তক অর্ যিীক্তত, সুশাসি প্রক্ততষ্ঠায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার। 

১.২ অক্তিলক্ষয (Mission): 

 তথ্য প্রযুক্তি খাদতর সদব যাত্তম ব্যবহার ক্তিক্তিত কদর অবকাঠাদমা উন্নয়ি, েক্ষ মািব সম্পে গঠি, জশািি কাজ সৃজি এবাং ই-সাক্তি যস প্রক্ততষ্ঠার মােদম সুশাসি প্রক্ততষ্ঠা। 

১.৩ জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

 ১.৩.১ জজলা কার্ যালদয়র জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

 ১. ই- গিদি যন্স প্রক্ততষ্ঠায় েহোয়তো। 

২. আইক্তসটি ব্যবহাদর সদচতিতা বৃক্তদ্ধকরণ। 

৩. মািব সম্পে উন্নয়ি। 

১.৩.২ আবক্তশ্যক জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১.  োপ্তক্তরক কম যকাদে সচ্ছতা বৃক্তদ্ধ ও জবাবক্তেক্তহতা ক্তিক্তিতকরণ। 

২.  কম যসম্পােদির গক্ততশীলতা আিয়ি ও জসবার মাি বৃক্তদ্ধ। 

৩.  আক্তর্ যক ও সম্পে ব্যবিাপিার উন্নয়ি। 

 

 

১.৪ কার্ যাবলী (Functions): 

১.  জজলা সকল পর্ যাদয় আইক্তসটি’র ব্যবহার ও প্রদয়াগ ক্তিক্তিতকরণ ও সমন্বয় সািি। 

২.  জজলা পর্ যায় পর্ যি সকল েপ্তদর আইক্তসটি’র উপযুি অবকাঠাদমা সৃক্তিদত সহায়তা প্রোি, রক্ষণাদবক্ষণ এবাং সাদপাট য  প্রোদি প্রিাি কার্ যালদয়র ক্তিদে যশিা বাস্তবায়ি। 

৩. জজলা পর্ যাদয় তথ্য প্রযুক্তির কাক্তরগরী ও ক্তবদশষাক্তয়ত জ্ঞাি হস্তাির। 

৪.  তৃণমূল পর্ যায় পর্ যি জিগণদক ইদলকট্রক্তিক পদ্ধক্ততদত জসবা প্রোদি উদযাগ গ্রহণ এবাং এ ক্তবষদয় তথ্য সাংগ্রহ, ক্তবতরণ ও গদবষণা কার্ যক্রম পক্তরচালিা। 

৫. মাঠ পর্ যাদয় র্ন্ত্রপাক্তত ইতযাক্তের চাক্তহো, মাি ও ইন্টারঅপাদরক্তবক্তলটি ক্তিক্তিতকরণ/র্াচাই ক্তবষদয় সহায়তা প্রোি। 

৬. কক্তম্পউটার জিটওয়াকয, হাি যওয়যার ও সিটওয়যাদরর স্ট্যাোি য জেক্তসক্তিদকশি প্রণয়দির কাদজ সহায়তা প্রোি। 

৭. জজলা পর্ যাদয় আধুক্তিক প্রযুক্তি আত্মীকরদণ গদবষণা, উন্নয়ি ও সহায়তা প্রোি। 
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জসকশি-২ 

েপ্তর/সাংিার ক্তবক্তিন্ন কার্ যক্রদমর চুোি িলািল/প্রিাব (Output/Impact) 

 

চুোি িলািল/প্রিাব  কম যসম্পােদির  সূচক 

সমূহ 

(Performance 

indicator)  

একক  প্রকৃত অজযি লক্ষযমাত্রা 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ  ক্তিি যাক্তরত অজযদির জক্ষদত্র 

জর্ৌর্িাদব োক্তয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/ক্তবিাগ/সাংিাসমূদহর 

মাি   

উপাত্তসূত্র  

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০  

ই গিন্যযান্স  ক্তবষয়ক সক্ষমতা বৃক্তদ্ধ  ই িক্তর্ প্রক্তশক্ষদণর 

প্রক্তশক্ষণার্ী  

সাংখ্যা  ২০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুক্তি 

অক্তিেপ্তর, জজলা কার্ যালয়, 

লালমক্তিরহাট। 

সাংখ্যা ,প্রক্তশক্ষণ প্রক্ততদবেি 

প্রেত্ত আইক্তসটি ক্তবষয়ক 

পরামশ য  

সাংখ্যা  ১২০ ২০০ ২৫০ ২৫০ ২৫০ তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুক্তি 

অক্তিেপ্তর, জজলা কার্ যালয়, 

লালমক্তিরহাট। 

সাংখ্যা, পরামশ য প্রোি 

প্রক্ততদবেি  

 আইক্তসটি ক্তশদল্পর উন্নয়দির লদক্ষয 

তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুক্তি 

সম্প্রসারদি ক্তবক্তিন্ন ইদিন্ট 

আদয়াজদির মােদম জেদশর 

আইক্তসটি জসক্টদর উদেখ্যদর্াগ্য 

সিলতা সব যস্তদর প্রকাশ/ প্রচার ও 

সদচতিতা সৃক্তিকরণ ও গুণগত 

ক্তশক্ষার মাদিান্নয়ি ও আইক্তসটির 

িতুি িতুি ক্তবষদয়  উেবুদ্ধকরণ  

জজলা ও উপদজলায় 

ক্তিক্তজটাল ক্তেবস ইতযাক্তে 

আদয়াজি 

সাংখ্যা  ১ ১ ১ ১ ১ তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুক্তি 

অক্তিেপ্তর, জজলা কার্ যালয়, 

লালমক্তিরহাট। 

সাংখ্যা, আদয়াক্তজত ক্তবক্তিন্ন 

ইদিন্ট এর প্রক্ততদবেি  

জজলা ও উপদজলায় 

সিা/জসক্তমিার/ওয়াকযশপ 

আদয়াজি 

সাংখ্যা  ২ ১ ১ ২ ২ তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুক্তি 

অক্তিেপ্তর, জজলা কার্ যালয়, 

লালমক্তিরহাট।  

সাংখ্যা, আদয়াক্তজত সিা 

জসক্তমিার প্রক্ততদবেি  
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জসকশি-৩ 

জকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রাক্তিকার, কার্ যক্রম, কম যসম্পােি সূচক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ  

জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objective

s) 

জকৌশলগত 

উদেশ্যর 

মাি 

(Weight 

of 

Strateg

ic 

Objecti

ve) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পােি 

সূচক 

(Perform

ance 

Indicator

s) 

গণিা 

পদ্ধক্তত  

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাে

ি সূচদকর 

মাি 

(Weigh

t of PI) 

প্রকৃত অজযি  লক্ষযমাত্রা/ক্তিণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY ২০২০-২১)  

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 

অসািা

রণ 

(Exc

ellen

t) 

অক্তত 

উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good

) 

চলক্তত 

মাি 

(Fair) 

চলক্তত মাদির 

ক্তিদম্ন 

(Poor) 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

 তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তরদরর লালমক্তিরহাট জজলা কার্ যালদয়র জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[১] ই-গিন্যযান্স 

প্রক্ততষ্ঠায় 

সহায়তা  

৪০ [১.১] জজলার 

সরকাক্তর েপ্তদর 

েক্ষতা বৃক্তদ্ধ, দ্রুত 

ক্তসদ্ধাি ও 

ইদলকট্রক্তিক 

ব্যবিাপিা প্রবতযদির 

লদক্ষয ই-িক্তর্ 

ক্তবষয়ক প্রক্তশক্ষণ 

[১.১.১] 

জজলার ক্তবক্তিন্ন 

েপ্তর/সাংিার 

কম যকতযা/কম য

চারীদের  ই-

িক্তর্ ক্তবষয়ক 

প্রক্তশক্ষণ প্রোি 

সমক্তি সাংখ্যা ১০ ১৫০ ১০০  ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[১.২] জজলার ক্তবক্তিন্ন 

সরকাক্তর েপ্তদরর 

জিটওয়াকয 

কাদিকটিক্তিটি/ 

আইক্তসটি ক্তবষয়ক 

কাক্তরগক্তর সহায়তা ও 

পরামশ য প্রোি 

[১.২.১] 

আইক্তসটি 

ক্তবষয়ক 

পরামশ য 

প্রোদির 

সাংখ্যা 

সমক্তি সাংখ্যা ৫ ১২০ ২০০ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ২৫০ ২৫০ 

[১.২.২] জজলা 

পর্ যাদয় সকল 

জিটওয়াকয 

কাদিকটিক্তিটি 

তোরক্তক, 

কাক্তরগক্তর 

সহায়তা ও 

সমক্তি সাংখ্যা ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 
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জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objective

s) 

জকৌশলগত 

উদেশ্যর 

মাি 

(Weight 

of 

Strateg

ic 

Objecti

ve) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পােি 

সূচক 

(Perform

ance 

Indicator

s) 

গণিা 

পদ্ধক্তত  

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাে

ি সূচদকর 

মাি 

(Weigh

t of PI) 

প্রকৃত অজযি  লক্ষযমাত্রা/ক্তিণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY ২০২০-২১)  

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 

অসািা

রণ 

(Exc

ellen

t) 

অক্তত 

উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good

) 

চলক্তত 

মাি 

(Fair) 

চলক্তত মাদির 

ক্তিদম্ন 

(Poor) 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

 তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তরদরর লালমক্তিরহাট জজলা কার্ যালদয়র জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

পরামশ য  প্রোি 

[১.৩] জশখ রাদসল 

ক্তিক্তজটাল 

ল্যাব/অন্যান্য 

ক্তিক্তজটাল ই-সাক্তি যস 

কার্ যক্রম পক্তরেশ যি 

[১.৩.১] 

পক্তরেশ যিকৃত 

UDC 

সাংখ্যা 

সমক্তি সাংখ্যা ৫ ৩৫ ১০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ৪৫ ৪৫ 

[১.৩.২] 

পক্তরেশ যিকৃত 

ল্যাদবর সাংখ্যা 

সমক্তি সাংখ্যা ৫ ২৫ ২০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩০ ৩০ 

[১.৪] জজলার 

আইক্তসটি অক্তিেপ্তদরর 

সকল উপদজলা 

কার্ যালয় পক্তরেশ যি 

[১.৪.১] 

পক্তরেশ যিকৃত 

উপদজলা 

কার্ যালদয়র 

সাংখ্যা 

সমক্তি সাংখ্যা ৫ ৫ ৪ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

  [১.৫] জজলার 

সরকাক্তর েপ্তদরর 

কম যকতযা/ 

কম যচারীদের ওদয়ব 

জপাট যাল সাংক্রাি 

প্রক্তশক্ষণ প্রোি 

[১.৫.১] 

প্রক্তশক্ষণার্ী 

সমক্তি সাংখ্যা ৫ ১০০ ২৫ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩০ ৩০ 

[২] আইক্তসটি 

ব্যবহাদর 

সদচতিতা 

বৃক্তদ্ধকরণ 

২০  [২.১] জিসািারণদক 

আইক্তসটি ব্যবহাদর 

সদচতিতা বৃক্তদ্ধর 

লদক্ষয জজলায় সিা/ 

জসক্তমিার/ ওয়াকযশপ 

[২.১.১]  

সিা/দসক্তমিার 

/ওয়াকযশপ 

আদয়াজি 

সমক্তি সাংখ্যা 5 ২ ১ ১ ১ - - - ২ ২ 
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জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objective

s) 

জকৌশলগত 

উদেশ্যর 

মাি 

(Weight 

of 

Strateg

ic 

Objecti

ve) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পােি 

সূচক 

(Perform

ance 

Indicator

s) 

গণিা 

পদ্ধক্তত  

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাে

ি সূচদকর 

মাি 

(Weigh

t of PI) 

প্রকৃত অজযি  লক্ষযমাত্রা/ক্তিণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY ২০২০-২১)  

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 

অসািা

রণ 

(Exc

ellen

t) 

অক্তত 

উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good

) 

চলক্তত 

মাি 

(Fair) 

চলক্তত মাদির 

ক্তিদম্ন 

(Poor) 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

 তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তরদরর লালমক্তিরহাট জজলা কার্ যালদয়র জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

আদয়াজি 

[২.২] ক্তিক্তজটাল 

বাাংলাদেশ ক্তেবস 

 উদর্াপি 

[২.২.১] জজলা 

পর্ যাদয় 

ক্তিক্তজটাল 

বাাংলাদেশ 

ক্তেবস উদ

র্াপি 

তাক্তরখ তাক্তরখ ৫ ১২ 

ক্তিদসম্বর 

২০১৮ 

১২ 

ক্তিদসম্বর 

২০১9 

১২ 

ক্তিদসম্ব

র 

২০২০ 

৩১ 

জানুয়াক্তর 

২০২১ 

২৮ 

জিব্রুয়াক্তর 

২০২১ 

- - ১২ 

ক্তিদসম্বর 

২০২১ 

১২ 

ক্তিদসম্বর 

২০২২ 

[২.৪] জশখ রাদসল 

ক্তিক্তজটাল ল্যাব 

ব্যবহাদর ক্তশক্ষক/ 

ছাত্রদেরদক 

উদু্বদ্ধকরণ ক্তবষয়ক 

ওয়াকযশপ/প্রক্তশক্ষণ 

[২.৪.১] 

জজলায় 

জসক্তমিার/ওয়া

কযশপ 

আদয়াজি 

সমক্তি সাংখ্যা ৫  ১ ১ ২ ১ - - - ২ ২ 

[২.৫] মাঠপর্ যাদয়র 

কার্ যক্রম তোরকীদত 

ক্তিক্তিও কিিাদরন্স 

আদয়াজদি কাক্তরগক্তর 

সহায়তা প্রোি 

[২.৫.১] 

ক্তিক্তিও 

কিিাদরন্স 

আদয়াজদি 

কাক্তরগক্তর 

সহায়তা প্রোি 

সমক্তি সাংখ্যা ৫  ১০ ১০ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ১২ ১২ 

[৩] মািব 

সম্পে উন্নয়ি 

১৫ [৩.১] মুক্তজববষ য 

উপলদক্ষয সারাদেদশ 

জশখ রাদসল 

ক্তিক্তজটাল ল্যাব 

ব্যবহাদরর মােদম 

[৩.১.১] 

প্রক্তশক্ষণার্ী 

সমক্তি সাংখ্যা ৫ ৫০ ২০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৭০ ৭০ 
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জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objective

s) 

জকৌশলগত 

উদেশ্যর 

মাি 

(Weight 

of 

Strateg

ic 

Objecti

ve) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পােি 

সূচক 

(Perform

ance 

Indicator

s) 

গণিা 

পদ্ধক্তত  

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাে

ি সূচদকর 

মাি 

(Weigh

t of PI) 

প্রকৃত অজযি  লক্ষযমাত্রা/ক্তিণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY ২০২০-২১)  

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 

অসািা

রণ 

(Exc

ellen

t) 

অক্তত 

উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good

) 

চলক্তত 

মাি 

(Fair) 

চলক্তত মাদির 

ক্তিদম্ন 

(Poor) 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

 তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তরদরর লালমক্তিরহাট জজলা কার্ যালদয়র জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

ছাত্রছাত্রীদের 

আইক্তসটি/দপ্রাগ্রাক্তমাং 

ক্তবষদয় প্রক্তশক্ষণ 

প্রোি 

[৩.২] জজলা 

কার্ যালয়সমূদহর 

কম যকতযা/ 

কম যচারীদের 

Basic ICT 

Literacy 

প্রক্তশক্ষণ প্রোি 

[৩.২.১] 

প্রক্তশক্ষণার্ী 

সমক্তি সাংখ্যা ৫ ৫০ ০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২০ ১২০ 

 

 

[৩.৩] দক্ষ মোনি 

েম্পদ উন্নয়মন 

আউর্মেোবে যং 

রবশক্ষে  

[৩.৩.১] 

প্রক্তশক্ষণার্ী 

সমক্তি সাংখ্যা  ৫  ২০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১৫০ ১৫০ 
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আবক্তশ্যক জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ, ২০২০-২১ 

জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেশ্যর মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পােি সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক   কম যসম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

লক্ষযমাত্রা/ক্তিণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 20-21)  

অসািারণ 

(Excellent) 

অক্তত উত্তম 

(Very Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলক্তত মাি 

(Fair) 

চলক্তত মাদির ক্তিদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

[১] োপ্তক্তরক 

কম যকাদে স্বচ্ছতা 

বৃক্তদ্ধ ও 

জবাবক্তেক্তহ 

ক্তিক্তিতকরণ  

১১ [১.১] বাক্তষ যক কম যসম্পােি চুক্তি 

(এক্তপএ)বাস্তবায়ি  

[১.১.১] এক্তপএ’র সকল 

ত্রত্রমাক্তসক প্রক্ততদবেি 

ওদয়বসাইদট প্রকাক্তশত  

সাংখ্যা    ১ ৪  - - - - 

[১.১.২] এক্তপএ টিদমর 

মাক্তসক সিা অনুক্তষ্ঠত  

সাংখ্যা    ২ ১২ ১১ - - -  

[১.২] শুদ্ধাচার ও উত্তম চচ যা 

ক্তবষদয় অাংশীজিদের  সাদর্ 

মতক্তবক্তিময়  

[১.২.১] মতক্তবক্তিময় সিা 

অনুক্তষ্ঠত  

সাংখ্যা    ২ ৪ ৩ ২ - -   

[১.৩] অক্তিদর্াগ প্রক্ততকার 

ব্যবিা ক্তবষদয় জসবা 

গ্রহীতা/অাংশীজিদের 

অবক্তহতকরণ  

[১.৩.১] অবক্তহতকরণ সিা 

আদয়াক্তজত  

সাংখ্যা  ১ ৪ ৩ ২ - -  

[১.৪] জসবা প্রোি প্রক্ততশ্রুক্তত 

ক্তবষদয় জসবা গ্রহীতাদের 

অবক্তহতকরণ  

[১.৪.১] অবক্তহতকরণ সিা 

আদয়াক্তজত 

সাংখ্যা  ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৫] তথ্য বাতায়ি হালিাগাে 

সাংক্রাি ত্রত্রমাক্তসক প্রক্ততদবেি 

উর্ধ্যতি কতৃযপদক্ষর ক্তিকট 

জপ্ররণ  

[১.৫.১] ত্রত্রমাক্তসক 

প্রক্ততদবেি জপ্রক্তরত   

সাংখ্যা  ২ ৪ ৩ - - -  

[২] কম য 

সম্পােদি 

গক্ততশীলতা 

আিয়ি ও জসবার 

মাি বৃক্তদ্ধ   

৮ [২.১] ই-িক্তর্ বাস্তবায়ি [২.১.১] ই-িক্তর্দত জমাট 

ক্তিষ্পক্তত্তকৃত  

% ২       ৮০ ৭০ ৬০ - - 

[২.২] উদ্ভাবিী/ক্ষুদ্র উন্নয়ি 

উদযাগ বাস্তবায়ি   

[২.৩.১] নূন্যতম একটি 

উদ্ভাবিী/ক্ষুদ্র উন্নয়ি উদযাগ 

চালুকৃত 

সাংখ্যা  ২ ১৫.০২.২০২১  ১৫.০৩.২০২১ ১৫.০৪.২০২

১ 

১৫.০৫.২০২১ -  

[২.৩] কম যচারীদের প্রক্তশক্ষণ 

প্রোি  

[২.৪.১] প্রদতযক কম যচারীর 

জন্য প্রক্তশক্ষণ আদয়াক্তজত  

জি ণ্টা   ২ ৪০ ৩০ ২০  ১০  - 
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জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেশ্যর মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পােি সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক   কম যসম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

লক্ষযমাত্রা/ক্তিণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 20-21)  

অসািারণ 

(Excellent) 

অক্তত উত্তম 

(Very Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলক্তত মাি 

(Fair) 

চলক্তত মাদির ক্তিদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

[২.৪.২] ১০ জগ্রি ও তদূি য 

প্রদতযক কম যচারীদক এক্তপএ 

ক্তবষদয় প্রেত্ত প্রক্তশক্ষণ  

জি ন্টা  ১  ৫ ৪ - - -  

[২.৪] এক্তপএ বাস্তবায়দি 

প্রদিােিা প্রোি  

[২.৫.১] নূন্যতম একটি 

আওতািীি েপ্তর/ এক্তপএ 

বাস্তবায়দির জন্য প্রদিােিা 

প্রোিকৃত  

সাংখ্যা    ১ ১ ১ - -   

 [৩] আক্তর্ যক ও 

সম্পে 

ব্যবিাপিার 

উন্নয়ি 

৬ [৩.১] বাক্তষ যক ক্রয় পক্তরকল্পিা 

বাস্তবায়ি  

[৩.১.১] ক্রয় পক্তরকল্পিা 

অনুর্ায়ী ক্রয় সম্পাক্তেত  

% ১ ১০০ ৯০ ৮০   

[৩.২] বাক্তষ যক উন্নয়ি কম যসূক্তচ 

(এক্তিক্তপ)/বাদজট  বাস্তবায়ি 

[৩.২.১] বাক্তষ যক উন্নয়ি 

কম যসূক্তচ (এক্তিক্তপ) /বাদজট 

বাস্তবাক্তয়ত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০   

[৩.৩] অক্তিট আপক্তত্ত ক্তিষ্পক্তত্ত 

কার্ যক্রদমর উন্নয়ি 

[৩.৩.২] অক্তিট আপক্তত্ত 

ক্তিষ্পক্তত্তকৃত 

% ১  ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] হালিাগােকৃত িাবর ও 

অিাবর সম্পক্তত্তর তাক্তলকা 

মন্ত্রণালয়/ক্তবিাদগ জপ্ররণ  

[৩.৪.১] হালিাগােকৃত 

িাবর ও অিাবর সম্পক্তত্তর 

তাক্তলকা মন্ত্রণালয়/ক্তবিাদগ 

জপ্রক্তরত  

তাক্তরখ ১ ১৫.১২.২০২০ ১৪.০১.২০২১ ১৫.০২.২০২

১ 

- -  
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আক্তম, প্রোগ্রোমোর, জজলা কার্ যালয়, তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর, লালমক্তিরহাট গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তদরর 

মহাপক্তরচালদকর ক্তিকট অঙ্গীকার করক্তছ জর্ এই চুক্তিদত বক্তণ যত িলািল অজযদি সদচি র্াকব। 

 

আক্তম, মহাপক্তরচালক, তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর, প্রোগ্রোমোর, জজলা কার্ যালয় লালমক্তিরহাট, তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর, এর ক্তিকট অঙ্গীকার করক্তছ জর্ এই 

চুক্তিদত বক্তণ যত িলািল অজযদি সহদর্াক্তগতা প্রোি করব। 

 

স্বাক্ষক্তরতঃ 

 

           ২৮/০৭/২০২০  

অবনমমষ চন্দ্র িসুনীয়ো 

জপ্রাগ্রামার 

জজলা কার্ যালয় 

তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর 

লালমক্তিরহাট 

 তাক্তরখ 

  

 

 

 

২৮/০৭/২০২০  

এ. বি. এম. আরশোদ প্হোমেন 

মহাপক্তরচালক (অক্ততক্তরি সক্তচব) 

তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর 

 তাক্তরখ 
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সাংদর্াজিী-১ 

 

 

শব্দসাংদক্ষপ 

(Acronyms) 

 

ক্রক্তমক িম্বর শব্দসাংদক্ষপ ক্তববরণ 

১ ICT Information and Communication Technology 

২ আইক্তসটি ইিিরদমশি এে কক্তমউক্তিদকশি জটকিলক্তজ (ICT) 

৩ APA Annual Performance Agreement (APA) 

৪ এক্তপএ বাক্তষ যক কম যসম্পােি চুক্তি 

৫ আইক্তসটি অক্তিেপ্তর তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর 

৬ IT Information Technology 

৭ UDC Union Digital Center 

8 LPR Leave Preparatory to Retirement 
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সাংদর্াজিী-২ 

 

কম যসম্পােি সূচকসমূহ, বাস্তবায়িকারী মন্ত্রণালয়/ক্তবিাগ/সাংিা এবাং পক্তরমাপ পদ্ধক্ততর ক্তববরণ 

 

ক্র.িাং. কোর্ যক্রম কম যসম্পােি সূচকসমূহ ক্তববরণ বাস্তবায়িকারী ইউক্তিট পক্তরমাপ পদ্ধক্তত এবাং 

উপাত্তসূত্র 

সািারণ 

মিব্য 

০১ 

[১.১] জজলার সরকাক্তর েপ্তদর 

েক্ষতা বৃক্তদ্ধ, দ্রুত ক্তসদ্ধাি ও 

ইদলকট্রক্তিক ব্যবিাপিা 

প্রবতযদির লদক্ষয ই-িক্তর্ ক্তবষয়ক 

প্রক্তশক্ষণ 

[১.১.১] জজলার ক্তবক্তিন্ন েপ্তর/সাংিার 

কম যকতযা/কম যচারীদের  ই-িক্তর্ 

ক্তবষয়ক প্রক্তশক্ষণ প্রোি 

প্জলোর সরকারী অক্তিদসর কম যকতযা/ 

কম যচারীদের ই-িক্তর্ ক্তবষয়ক প্রক্তশক্ষণ 

প্রোদির মােদম অক্তিদসর জসবাসমূহ প্রোদি 

দ্রুত ক্তসদ্ধাি গ্রহণ ও জরকি য পত্রাক্তের 

ইদলকট্রক্তিক ব্যবিাপিায় েক্ষতা বৃক্তদ্ধ 

জজলা কার্ যালয় লালমক্তিরহাট, 

তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুক্তি 

অক্তিেপ্তর 

মাক্তসক প্রক্ততদবেি 

 

০২ 

[১.২] জজলার ক্তবক্তিন্ন সরকাক্তর 

েপ্তদরর জিটওয়াকয 

কাদিকটিক্তিটি/ আইক্তসটি 

ক্তবষয়ক কাক্তরগক্তর সহায়তা ও 

পরামশ য প্রোি 

[১.২.১] আইক্তসটি ক্তবষয়ক পরামশ য 

প্রোদির সাংখ্যা 

প্জলোর ক্তবক্তিন্ন সরকাক্তর েপ্তদর আইক্তসটি 

ক্তবষয়ক পরামশ য প্রোি। জজলা পর্ যাদয় সকল 

জিটওয়াকয কাদিকটিক্তিটি তোরক্তক, কাক্তরগক্তর 

সহায়তা ও পরামশ য  প্রোি 

জজলা কার্ যালয় লালমক্তিরহাট, 

তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুক্তি 

অক্তিেপ্তর 

মাক্তসক প্রক্ততদবেি 

 

[১.২.২] জজলা পর্ যাদয় সকল 

জিটওয়াকয কাদিকটিক্তিটি তোরক্তক, 

কাক্তরগক্তর সহায়তা ও পরামশ য  প্রোি 

০৩ 

[১.৩] জশখ রাদসল ক্তিক্তজটাল 

ল্যাব/অন্যান্য ক্তিক্তজটাল ই-

সাক্তি যস কার্ যক্রম পক্তরেশ যি 

[১.৩.১] পক্তরেশ যিকৃত UDC 

সাংখ্যা 

ইউক্তিয়ি ক্তিক্তজটাল জসন্টারসমূদহর কার্ যক্রম 

পর্ যদবক্ষণ ও ক্তিয়ক্তমত ক্তরদপাট য আপদলাি 

ক্তিক্তিতকরদণর লদক্ষয পক্তরেশ যি। জশখ রাদসল 

ক্তিক্তজটাল ল্যাব পক্তরেশ যি।  

জজলা কার্ যালয় লালমক্তিরহাট, 

তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুক্তি 

অক্তিেপ্তর 

মাক্তসক প্রক্ততদবেি 

 

[১.৩.২] পক্তরেশ যিকৃত ল্যাদবর সাংখ্যা 

০৪ 

[১.৪] জজলার আইক্তসটি 

অক্তিেপ্তদরর সকল উপদজলা 

কার্ যালয় পক্তরেশ যি 

[১.৪.১] পক্তরেশ যিকৃত উপদজলা 

কার্ যালদয়র সাংখ্যা 

জজলার সকল উপদজলা কার্ যালয়সমূহ 

পক্তরেশ যি।  

জজলা কার্ যালয় লালমক্তিরহাট, 

তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুক্তি 

অক্তিেপ্তর 

বাক্তষ যক প্রক্ততদবেি 

 

০৫ 

[১.৫] জজলার সরকাক্তর েপ্তদরর 

কম যকতযা/ কম যচারীদের ওদয়ব 

জপাট যাল সাংক্রাি প্রক্তশক্ষণ প্রোি 

[১.৫.১] প্রক্তশক্ষণার্ী সরকাক্তর অক্তিদসর  কম যকতযা/কম যচারীদের 

ওদয়ব জপাট যাল সাংক্রাি প্রক্তশক্ষণ প্রোি। 

জজলা কার্ যালয় লালমক্তিরহাট, 

তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুক্তি 

অক্তিেপ্তর 

বাক্তষ যক প্রক্ততদবেি 

 

 

[২.১] জিসািারণদক আইক্তসটি 

ব্যবহাদর সদচতিতা বৃক্তদ্ধর 

লদক্ষয জজলায় সিা/ জসক্তমিার/ 

ওয়াকযশপ আদয়াজি 

[২.১.১]  সিা/দসক্তমিার /ওয়াকযশপ 

আদয়াজি 

জনেোধোরেমক আইবেটি ব্যিহোমর উদবুদ্ধকরে 

ও েমচতনতো বৃবদ্ধর লমক্ষে প্েবমনোর/ েিো/ 

ওয়োকযশপ আময়োজন।  

জজলা কার্ যালয় লালমক্তিরহাট, 

তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুক্তি 

অক্তিেপ্তর 

এবপএ তৈমোবেক রবতমিদন 

 

 

[২.২] ক্তিক্তজটাল বাাংলাদেশ 

ক্তেবস 

 উদর্াপি 

[২.২.১] জজলা পর্ যাদয় ক্তিক্তজটাল 

বাাংলাদেশ ক্তেবস উদর্াপি 

১২ বিমেম্বর বিবজর্োল িংলোমদশ বদিে 

পোলন।  

জজলা কার্ যালয় লালমক্তিরহাট, 

তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুক্তি 

অক্তিেপ্তর 

এবপএ ষোণ্মোবেক রবতমিদন 

 

 

[২.৩] উন্নয়ি জমলা আদয়াজি [২.৩.১] জজলা ও উপদজলায় উন্নয়ি 

জমলা আদয়াজি 

প্জলো উন্নয়ন প্মলোয় েবক্রয় অংশগ্রহে।  জজলা কার্ যালয় লালমক্তিরহাট, 

তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুক্তি 

অক্তিেপ্তর 

এবপএ ষোণ্মোবেক রবতমিদন 
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উপাত্তসূত্র 

সািারণ 

মিব্য 

 

[২.৪] জশখ রাদসল ক্তিক্তজটাল 

ল্যাব ব্যবহাদর ক্তশক্ষক/ 

ছাত্রদেরদক উদু্বদ্ধকরণ ক্তবষয়ক 

সিা/জসক্তমিার 

[২.৪.১] জজলায় জসক্তমিার/ওয়াকযশপ 

আদয়াজি 

জশখ রাদসল ক্তিক্তজটাল ল্যাব ব্যবহাদর ক্তশক্ষক/ 

ছাত্রদেরদক উদু্বদ্ধকরণ ক্তবষয়ক সিা/জসক্তমিার 

এর আদয়াজি।  

জজলা কার্ যালয় লালমক্তিরহাট, 

তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুক্তি 

অক্তিেপ্তর 
এবপএ ষোণ্মোবেক রবতমিদন 

 

 

[২.৫] মাঠপর্ যাদয়র কার্ যক্রম 

তোরকীদত ক্তিক্তিও কিিাদরন্স 

আদয়াজদি কাক্তরগক্তর সহায়তা 

প্রোি 

[২.৫.১] ক্তিক্তিও কিিাদরন্স 

আদয়াজদি কাক্তরগক্তর সহায়তা প্রোি 

মাঠপর্ যাদয়র কার্ যক্রম তোরকীদত ক্তিক্তিও 

কিিাদরন্স আদয়াজদি কাক্তরগক্তর সহায়তা 

প্রোি 

জজলা কার্ যালয় লালমক্তিরহাট, 

তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুক্তি 

অক্তিেপ্তর িোবষ যক রবতমিদন 

 

 

[৩.১] জশখ রাদসল ক্তিক্তজটাল 

ল্যাদব  ICT ক্তবষয়ক প্রক্তশক্ষণ 

আদয়াজি 

[৩.১.১] প্রক্তশক্ষণার্ী জশখ রাদসল ক্তিক্তজটাল ল্যাদব ক্তশক্ষক, ছাত্র-

ছাত্রী ও কম যকতযা-কম যচারীগদণর  ICT 

ক্তবষয়ক প্রক্তশক্ষণ আদয়াজি 

জজলা কার্ যালয় লালমক্তিরহাট, 

তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুক্তি 

অক্তিেপ্তর 

িোবষ যক রবতমিদন 

 

 

[৩.২] জজলা কার্ যালয়সমূদহর 

কম যকতযা/ কম যচারীদের 

Basic ICT Literacy 

প্রক্তশক্ষণ প্রোি 

[৩.২.১] প্রক্তশক্ষণার্ী জজলা কার্ যালয়সমূদহর কম যকতযা/ কম যচারীদের 

Basic ICT Literacy প্রক্তশক্ষণ 

প্রোি 

জজলা কার্ যালয় লালমক্তিরহাট, 

তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুক্তি 

অক্তিেপ্তর 
িোবষ যক রবতমিদন 

 

 

[৩.৩] দক্ষ মোনি েম্পদ 

উন্নয়মন আউর্প্েোবে যং রবশক্ষে  

[৩.৩.১] 

রবশক্ষনোিী  

দক্ষ মোনি েম্পদ উন্নয়মন আউর্মেোবে যং 

রবশক্ষে 

জজলা কার্ যালয় লালমক্তিরহাট, 

তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুক্তি 

অক্তিেপ্তর 

িোবষ যক রবতমিদন 

 

 


