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িনবাহী সারসংে প 
 
পিরক না ম ণালেয়র আওতাধীন বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ সরকাির খােত বা বায়ন ত উ য়ন 

ক স েহর ভাব ায়েনর কাজ কের আসেছ। এরই ধারাবািহকতায় চলিত অথবছের ায়ন স র 
বা বায়ন ত অ তম ণ ক  “Development of National ICT Infra-Network for Bangladesh 
Government (BanglaGovNet) (1st Revised)” শীষক কে র ভাব ায়েনর কাজ আউট সািসংেয়র 
মা েম স াদেনর জ  পরামশক িত ান িহেসেব আইআইএফিসেক িনেয়াগ দান কের। ি প  অ যায়ী 
উভয় পে র স িত েম িভ  ময়ােদ কাযপিরিধর (Terms of Reference) িভি েত ভাব ায়েনর কাজ  
স াদন বক পরামশক িত ান আইএমইিডেত িতেবদন দািখল কেরেছ।    
 
ত  ি র এই েগ, উ ত দশ েলা আইিস র বহােরর মা েম দাির তা রীকরণ, শাসন িত া ও 
টকসই অথৈনিতক ি েক গিতশীল করার লে  অেনক র এিগেয় গেছ। ত  ি েক কােজ লািগেয় 

বাংলােদশ সরকার ই-গভনেম  ক  সং া  উ াবনী পদে প িনেয়েছ। সরকাির কমকতােদর জ  আইিস র 
বহার এক  ন ন ধারণা, তাই সরকার অত  ে র সােথ ই-গভনেম  ক  বা বায়েনর উে াগ িনেয়েছ। 

ব ত, বাংলােদশ সরকার দশ াপী ই-গভনেম  বা বায়েন চ ােল  িচি ত কের সরকােরর িবিভ  খােত 
পাইলট কে র চনা কেরেছ। জনগেণর সবার মান উ ত করার লে  সরকার এই ই-গভনেম  ক  হণ 
এবং বা বায়ন কেরেছ। বাংলােদেশ ই-গভনেম  বা বায়ন রাি ত করার জ  িবিভ  আইন ও নীিত 
সম য়াপেযাগী করা হেয়েছ। আইিন ও নীিত অবকাঠােমা ছাড়াও সরকার এক  ক ী ত ডাটা ােনজেম  
িসে ম তির কেরেছ, যা ডাটা শয়ার ও সম য় করেত পাের। এছাড়াও সকল সরকাির সং া েলার মে  
সংেযাগ াপন করা, অবকাঠােমার িবিভ  মিক িতেরাধ ও ত  ভা ােরর িনরাপ া িনি ত করেত পযা  

ব া হণ করা হেয়েছ। বাংলােদশ সরকার এক  মহাপিরক নার মা েম জাতীয় পযােয় ই-গভনেম  িত া 
করার লে  িবেদিশ কািরগির সহেযািগতা এবং আিথক সহায়তা হণ কের দেশ পযায় েম BanglaGovNet 

ক  বা বায়ন কেরেছ, যা দেশর আথ-সামািজক অব ার উ য়েনর পকার।  
 
সরকাির নটওয়াক অবকাঠােমা িনমাণ এবং ফল  ই-গভণেম  বা বায়েনর লে  ৬ এি ল ২০১০ তািরেখ 
অ ি ত একেনক সভায় ক  এি ল ২০১০ হেত ন ২০১৪ ময়ােদ মাট ২৮১,৪৮.৩০ ল  টাকায় 
অ েমািদত হয়। এর মে  বাংলােদশ সরকােরর অংশ িছল ৬৭,০৮.১০ ল  টাকা এবং ক  সাহা  িছল 
২১৪,৪০.২০ ল  টাকা। পরবত েত ৯ জা য়াির ২০১৪ তািরেখ অ েমািদত ১ম সংেশাধনীেত য় ধরা হয় 
৩০,৭৪০.৬৬ ল  টাকা, ত ে  বাংলােদশ সরকােরর অংশ িছল ৬২৩৬.৬৬ ল  টাকা এবং ক  সাহা  িছল 
২৪,৫০৪.০০ ল  টাকা। কািরয়া এি ম াংেকর অথৈনিতক উ য়ন সহেযািগতা তহিবল (EDCF) থেক নয়া 
এক  নমনীয় ঋণ (Soft Loan) এবং বাংলােদশ সরকােরর যৗথ উে ােগ ক  বা বায়ন করা হেয়েছ। 
 

কে র উে স হ িনে  আেলাচনা করা হলঃ  
1. সরকাির নটওয়াক অবকাঠােমা িনমােণর মা েম িবিভ  ম ণালয়/ িবভাগ/ দ র/ অিধদ র/ সং া, 

জলা ও উপেজলা পযােয়র দ েরর মে  নটওয়াক াপেনর মা েম সরকাির কােজর দ তা ি ; 
2. জন শাসেন আইিস র বহার ও েয়ােগর মা েম দ তা, জবাবিদিহতা ও তা ি , স েদর 

অপচয় কমােনা, পিরক না তরা য়ন ও সবার ণগত মান উ য়ন করা; 
3. কি উটারাইেজশেনর মা েম সমি ত ত  ব াপনা ও িরয়াল টাইম শাসন বতন করা; এবং 
4. ফল  ই-গভণেম  বা বায়েনর জ  দশ াপী উপ  পাবিলক নটওয়াক াকেবান াপন করা। 
 

কে র ভাব ায়ন কম স াদেনর জ  ি পে  িনেদিশত টাইম লাইন অ সাের কমপ িত ণয়ন করা 
হেয়েছ। িনিবড় পিরবী ণ কায েমর অংশ িহসেব াইমারী উৎস ( ক  কেহা ার, ানীয় পযােয় কমকতা 



iii 

এবং ক  িবধােভাগীেদর সােথ আেলাচনা/ সমী া) ও সেক াির উৎস (িরেপাট, সংরি ত ত , ড েম  
ইত ািদ) থেক ত  সং হ এবং ক  এলাকায় সেরজিমেন পিরদশেনর মা েম য পািতর মান যাচাই করা 
হেয়েছ। িনিবড় পিরবী ণ কায েমর ই ুেম স/ লেসর অংশ িহসেব ক  স িকত নিথ/ িরিভউ/ ায়ন 

িতেবদন সং েহর চকিল ; অ িভি ক বা ব ও আিথক কােজর অ গিতর চকিল ; িসিফেকশন 
অ সাের কে র অ িভি ক মালামাল, য াংশ, উপাদান, কাঠােমা ও কায ইত ািদর ণগত মান যাচাইেয়র 
চকিল ; য় প িত পযােলাচনার চকিল ; জরীপ মালা; এফিজিড মালা; কী ইনফর া  ই ারিভউ 

( কআইআই) মালা ইত ািদ লস িনিবড় পিরবী ণ কােজ বহার করা হেয়েছ।  
 

“Development of National ICT Infra-Network for Bangladesh Government (BanglaGovNet) (1st 
Revised)” শীষক কে র বা বায়েন সম ািদ, অথায়েন িবল , ক  বা বায়েন িবল , কে র ময়াদ ি  
এবং অ া  িবষয়ািদর উপর ক  সংি  কেহা ারেদর সােথ আেলাচনা করা হয় এবং ত েদর মতামত 
নওয়া হয়।  

 
িনিবড় পিরবী ণ কায ম থেক া  ত  উপাে র িভি েত কে র সবল ও বল িদক েলা িচি ত করা 
হেয়েছ। কে র বা বায়ন পযােলাচনা, আিথক ও ভৗত অ গিত এবং কে র ব াপনা পযােলাচনা, ক  
সংি  ি বেগর সােথ মত িবিনময় এবং সং হীত ত  উপাে র িভি েত এক  পািরশমালা ত করা 
হেয়েছ। পািরশস হ িনে  উে খ করা হলঃ  

1. াহক পযােয় তথা সরকাির কমে ে  সবা দান করার লে  কে র সবা িনি তকরেণর জ  
ব াপনা ও জবাবিদিহতা িনি ত করেত হেব। এ পদে েপর অংশ িহেসেব নটওয়ােকর সম া 

সমাধােনর জ  জলা পযােয় ওয়ান প সািভস স ার গেড় তালা যেত পাের। 
2. টকসই উ য়নেক িবেবচনা কের ক র র ণােব ণ স েক িনিদ  িদক িনেদশনা দান করা 

যেত পাের। 
3. বাংলােদশ কি উটার কাউি ল ক ক বা বািয়ত িবিসিস থেক সিচবালয় এবং ঢাকা  সকল সরকাির 

অিফেস অপ ক াল ফাইবার াকেবান  র ণােব ণ কােজর জ  িব িসএল- ক বহার করা যেত 
পাের।  

4. ক র আওতায় ৫৮  ম ণালয়/ িবভােগ সংেযাগ দােনর কথা থাকেলও এক  িনিদ  পেয়  পয  
রাউটার াপন করা হেয়েছ। িত  ম ণালেয়র নটওয়াক সংেযাগ িনি ত করার ব া হণ করা 
যেত পাের। 

5. ক র মা েম সরকাির দ ের সরবরাহ ত আইিপ টিলেফান এর াইে েন  এর াপাের পদে প 
হণ করা যেত পাের। 

6. ক র মা েম বা বািয়ত সরকাির ই ােনট বহার আরও তরাি ত করার উে াগ হণ করা যেত 
পাের। 

7. েয়াজনীয়তা অ সাের নটওয়াক মিনটিরং সফটওয় ার TOSS িসে ম এর কায ম বিধত করা যেত 
পাের। 

8. ক র লীজ লাইন র াল সািভেসর জ  াইে েন  ি েত লীজ লাইন সংেযাগ াহত হেল 
জিরমানা হার িনধারণ করা যেত পাের। 

9. কে র মা েম িনেয়াগ ত অ ািস া  া ামারেদর ক াপািস  ডেভলপেমে র াপাের ব া 
নয়া যেত পাের।  

10. ক  সমাি র পের এর কায ম টকসই করার জ  িদক িনেদশনা দান করা যেত পাের। 
11. ধীর  গিতর ই-১ সংেযাগ অপ ক াল ফাইবার ক াবেলর সাহাে  িত াপন করা যেত পাের। 
12. বাংলাগভেনট  কে র াকেবান বহার কের ন ন ক  (ইনেফা সরকার -২, ইনেফা সরকার-৩) 

নয়া হেয়েছ। এসব কে র মে  সম য় এবং ইি ে শেনর উে াগ হণ করা যেত পাের। 
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থম অ ায় 

ভাব ায়ন কায েমর আওতায় হীত কে র িববরণ 

 

১.০১। কে র পট িমঃ  

ত  ি র এই েগ, উ ত দশ েলা আইিস র বহােরর মা েম াপকভােব উপ ত হেয়েছ। এরই 

ধারাবািহকতায় অেনক উ য়নশীল দশ দাির তা রীকরণ, শাসন িত া ও টকসই অথৈনিতক ি র জ  

আইিস েক এক  ধান হািতয়ার িহেসেব িবেবচনা করেত  কেরেছ। বাংলােদশ সরকার িনিদ  িক  অিফেস ই-

গভনেম  ক  সং া  উ াবনী পদে প িনেয়েছ। সরকাির কমকতােদর জ  আইিস র বহার এক  ন ন 

ধারণা, তাই সরকার অত  ে র সােথ ই-গভনেম  ক  বা বায়েনর উে াগ িনেয়েছ। ব ত, বাংলােদশ 

সরকার দশ াপী ই-গভনেম  বা বায়েন চ ােল  িচি ত কের সরকােরর িবিভ  খােত পাইলট কে র চনা 

কেরেছ। জনগেণর সবার মান উ ত করার লে  সরকার এই ই-গভনেম  ক  হণ এবং বা বায়ন কেরেছ। 

বাংলােদেশ ই-গভনেম  বা বায়ন রাি ত করার জ  িবিভ  আইন ও নীিত সমেয়াপেযাগী করা হেয়েছ। আইিন 

ও নীিত অবকাঠােমা ছাড়াও সরকার এক  ক ী ত ডাটা ােনজেম  িসে ম তির কেরেছ, যা ডাটা শয়ার ও 

সম য় করেত পাের। এছাড়াও সকল সরকাির সং া েলার মে  সংেযাগ াপন করা, অবকাঠােমার িবিভ  মিক 

িতেরাধ ও ত  ভা ােরর িনরাপ া িনি ত করেত পযা  ব া হণ করা হেয়েছ।  

বাংলােদশ সরকার এক  মহাপিরক নার মা েম জাতীয় পযােয় ই-গভনেম  িত া করার জ  িবেদিশ কািরগির 

সহেযািগতা এবং আিথক সহায়তা হণ কের দেশ পযায় েম “Development of National ICT Infra-

Network for Bangladesh Government (BanglaGovNet)”  ক  বা বায়ন কেরেছ, যা দেশর আথ-

সামািজক অব ার উ য়েনর পকার। কে র থম পযােয় কািরয়া এি ম াংেকর অথৈনিতক উ য়ন 

সহেযািগতা তহিবল (EDCF) থেক এক  নমনীয় ঋণ (Soft Loan) িনেয় ক  বা বায়ন করা হেয়েছ। 

 

১.০২। কে র পিরিচিতঃ   

(ক) কে র নামঃ “Development of National ICT Infra-Network for Bangladesh 

Government (BanglaGovNet)”(1st Revised) 

(খ) উে াগী/ শাসিনক/িবভাগ/ম ণালয়ঃ ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ, ডাক, টিলেযাগােযাগ ও 

ত ি  ম ণালয় 

(গ) বা বায়নকারী সং াঃ বাংলােদশ কি উটার কাউি ল  

(ঘ) কে র বতমান অব াঃ সমা    
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১.০৩। কে র অব ানঃ   

ক  ৫৮  ম ণালয়/ িবভাগ, ২২৭  দ র/ অিধদ র/ সং া, ৬৪  জলা ও ৬৪  উপেজলায় ( িত  জলার 

এক  কের িনবািচত উপেজলায়) বা বািয়ত হেয়েছ। 

১.০৪।  কে র উে ঃ  

1. সরকাির নটওয়াক অবকাঠােমা িনমােণর মা েম িবিভ  ম ণালয়/ িবভাগ/ দ র/ অিধদ র/ সং া, জলা 

ও উপেজলা পযােয়র দ েরর মে  নটওয়াক াপেনর মা েম সরকাির কােজর দ তা ি ; 

2. জন শাসেন আইিস র বহার ও েয়ােগর মা েম দ তা, জবাবিদিহতা ও তা ি , স েদর অপচয় 

কমােনা, পিরক না তরাি ত করা ও সবার ণগত মান উ য়ন করা; 

3. কি উটারাইেজশেনর মা েম সমি ত ত  ব াপনা ও িরয়াল টাইম শাসন বতন করা; 

4. ফল  ই-গভণেম  বা বায়েনর জ  দশ াপী উপ  পাবিলক নটওয়াক াকেবান াপন করা। 

 

১.০৫। ক  বা বায়নকালঃ (অ েমাদন, সংেশাধন/ ময়াদ ি ) 

িডিপিপ অ যায়ী বা বায়নকাল  ত বা বায়নকাল  

ল সবেশষ সংেশািধত 

০১ এি ল ২০১০ 
থেক 

৩০ ন ২০১৪ 

০১ এি ল ২০১০ 
থেক 

৩০ ন ২০১৫ 

০১ এি ল ২০১০ 
থেক 

৩০ ন ২০১৫ 

( ঃ আরিডিপিপ) 

১.০৬। ক  অথায়েনর অব াঃ ( ল/ সংেশাধেনর াস ি র হার)  

ক  সমাি  িতেবদন অ যায়ী বা বািয়ত কে র বা বায়েনর িবল  এবং বা বায়নকাল ি  িন িলিখত 

টিবেল দওয়া হেলাঃ   

িডিপিপ অ যায়ী বা বায়নকাল ত বা বায়নকাল বা বায়নকাল ি  (%) 
ল সবেশষ সংেশািধত   

০১ এি ল ২০১০ 
থেক 

৩০ ন ২০১৪ 

০১ এি ল ২০১০ 
থেক 

৩০ ন ২০১৫ 

০১ এি ল ২০১০ 
থেক 

৩০ ন ২০১৫ 

১ বছর 
(২০ %) 

( ঃ আরিডিপিপ) 
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লত া িবিনময় হার পিরবতেনর  ফেল কে র য় ি  করা হেয়িছল। কে র সমাি  িতেবদন অ যায়ী 

বা বািয়ত কে র য় ি  িন িলিখত টিবেল দওয়া হেলাঃ  

িডিপিপ অ যায়ী য় (ল  টাকা) ত য়  য় ি  (%) 

 ল সবেশষ সংেশািধত 

মাট  ২৮১,৪৮.৩০ ৩০৭,৪০.৬৬ ২৯৭,০০.৬৩ ১৫,৫২.৩৩ (৫.৫১%) 

িজ ও িব  ৬৭,০৪.১১ ৬২,৩৩.৬৬   

ঃ সাঃ ২১৪,৪০.২০ ২৪ ৫,০৪.০০   

( ঃ আরিডিপিপ) 

ক  অ েমাদন ও সংেশাধেনর অব াঃ 

িবগত ০৬/০৪/২০১০ তািরেখ অ ি ত একেনক সভায় ক  এি ল ২০১০ হেত ন ২০১৪ ময়ােদ মাট 

২৮১,৪৮.৩০ ল  টাকা েয় অ েমািদত হয় যার মে  বাংলােদশ সরকােরর অংশ ৬৭,০৮.১০ ল  টাকা এবং 

ক  সাহা  ২১৪,৪০.২০ ল  টাকা। পরবত েত মাননীয় পিরক না ম ী ক ক এি ল ২০১০ হেত িডেস র ২০১৪ 

ময়ােদ গত ৯/১/২০১৪ তািরেখ ক  থম সংেশািধত হয় যােত য় ধরা হয় ৩০,৭৪০.৬৬ ল  টাকা, 

বাংলােদশ সরকােরর অংশ ৬২৩৬.৬৬ ল  টাকা এবং ক  সাহা  ২৪,৫০৪.০০ ল  টাকা।  ক  বা বায়েন 

ত য় হয় ২৯৭,০০.৬৩ ল  টাকা।   
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ি তীয় অ ায় 

ভাব ায়ন কায েমর কাযপ িত  

২.০1।  ভাব ায়ন কায েমর আওতায় পরামশক িত ােনর কমপিরিধঃ   

BanglaGovNet কে র ভাব ায়ন করার জ  ইন া াকচার ইনেভ েম  ফ ািসিলেটশন কা ািনেক 

(IIFC) আইএমইিড ারা পরামশক িত ান িহসােব িন  করা হেয়েছ। পরামশক িত ােনর দািয়  িন প: 

1. Development of National ICT Infra-Network for Bangladesh Government (BanglaGovNet) 

(1st Revised) কে র পট িম উে , অ েমাদন/ সংেশাধন, ক  য়, বা বায়নকাল ও অথায়ন, 

িডিপিপ অ যায়ী বছরিভি ক বরা  চািহদা, চািহদা অ যায়ী বছরিভি ক এিডিপ বরা , অব ি  ও েয়র 

াসি ক ত  পযেব ণ ও পযােলাচনা; 

2. কে র অ িভি ক বা বায়ন অ গিতর (বা ব ও আিথক) ত  সং হ, সি েবশন, িবে ষণ, সরণী/ 

লখিচে র মা েম উপ াপন ও িবে ষণ; 

3. কে র উে  অজেনর অব া পযােলাচনা ও পযেব ণ; 

4. কে র আওতায় সং হীত িবিভ  প , কায ও সবা সং েহর (Procurement) ে  চিলত সং হ 

আইন ও িবিধমালা (িপিপআর) িতপালন করা হেয়েছ িক না স িবষেয় পযােলাচনা ও পযেব ণ; 

5. কে র আওতায় সং হীত প , কায ও সবা পিরচালনা এবং র ণােব েণর জ  েয়াজনীয় জনবলসহ 

আ সি ক িবষয়ািদ িনেয় পযােলাচনা/ পযেব ণ; 

6. কে র আওতায় সং হীত প , কায ও সবা সংি  য় ি েত িনধািরত িসিফেকশন, ণগত মান 

ও পিরমাণ অ যায়ী েয়াজনীয় পিরবী ণ/ যাচাইেয়র মা েম সং হ করা হেয়েছ িক না তা যাচাই করা; 

7. কে র বা বায়ন স িকত িবিভ  িবষয় যমনঃ অথায়েন িবল , প , কায ও সবা য়/ সং েহর ে  

িবল , ক  ব াপনার মান এবং কে র ময়াদ ও য় ি  ইত ািদ কারণসহ িবিভ  িদক িবে ষণ, 

পযেব ণ ও পেযােলাচনা; 

8. কে র আওতায় স ািদত ল কায ম স েহর কাযকািরতা ও উপেযািগতা িবে ষণ করা এবং িবেশষ 

সফলতা (Success Stories, যিদ থােক) িবষেয় আেলাকপাত করা; 

9. কে র সবল িদক, বল িদক, েযাগ ও মিক (SWOT) িবে ষণ এবং ভিব েত একই ধরেনর ক  

হণ ও বা বায়েনর ে  যেথাপ  পািরশ দান; 

10. কে র ফলেভাগীগণ ক ক া  িবধািদ এবং ত েদর আথ-সামািজক অব ার উ য়েন কে র িমকা 

পযেব ণ ও পেযােলাচনা; 

11. কে র আওতায় হীত কায ম/ িবধািদ টকসই করার লে  মতামত দান; 
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12. উি িখত িবিভ  পযেব েণর িভি েত সািবক পযােলাচনা ও েয়াজনীয় পািরশ ণয়ন; 

13.  ক  এলাকা থেক সং হীত তে র িভি েত এক  ায়ন িতেবদন ণয়ন এবং য়কারী সং া 

(আইএমইিড) ক ক অ েমাদন হণ;  

14.  ানীয় পযােয় এক  ও জাতীয় পযােয় এক  কমশালা আেয়াজন কের ভাব ায়ন কােজর পযেব ণ 

(Finding) স হ অবিহত করা ও কমশালায় া  মতামত/ পািরশস হ িবেবচনা কের িতেবদন  ড়া  

করা; এবং 

15.  য়কারী সং া (আইএমইিড) ক ক আেরািপত অ া  সংি  কাজ।  

 

২.০2। িতেবদন ণয়েন কমপিরক নাঃ   

কে র ভাব ায়ন কমস াদেনর জ  ি পে  িনেদিশত টাইম লাইন অ সাের কমপ িত ণয়ন করা 

হেয়েছ। ভাব ায়ন কায েমর অংশ িহসেব াইমারী উৎস ( ক  কেহা ার, ানীয় পযােয় কমকতা এবং 

ক  িবধােভাগীেদর সােথ আেলাচনা/ সমী া) ও সেক াির উৎস (িরেপাট, সংরি ত ত , ড েম  ইত ািদ) 

থেক ত  সং হ এবং ক  এলাকায় সেরজিমেন পিরদশেনর মা েম য পািতর মান যাচাই করা হেয়েছ। এ 

ছাড়াও ভাব ায়ন কায েমর ই েম স/ লেসর অংশ িহসেব ক  স িকত নিথ/ িরিভউ/ ায়ন 

িতেবদন সং েহর চকিল ; অ িভি ক বা ব ও আিথক কােজর অ গিতর চকিল ; িসিফেকশন অ সাের 

কে র অ িভি ক মালামাল, য াংশ ও কায ইত ািদর ণগত মান যাচাইেয়র চকিল ; য় প িত পযােলাচনার 

চকিল ; জরীপ মালা; এফিজিড মালা; কী ইনফর া  ই ারিভউ ( কআইআই) মালা ইত ািদ বহার 

করা হেয়েছ।  

 

২.০৩। ন নার পিরমান িনধারণ প িতঃ     

ন নার আকার িনধারেণর জ  িন িলিখত পিরসং াণগত  বহার করা হেয়েছ। 

n = 
Z2p (1-p)  

e2 

যখােন, 

n = Sample size  

p = target proportion 

Z = the value of standard variate at a given confidence level 

e = margin of error 

ন নার আকার িনধারেণর জ   িন িলিখতভােব সম য় করা হেয়েছ।  
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n   = 
n  

1+ n/N 

যখােন, 

n` = adjusted sample size (to be determined) 

N = population size 

ন না আকার া লেন, ৯৫% confidence level ধরা হেয়েছ (Z- ার ১.৯৬) এবং ৫% precision বহার  

করা হেয়েছ। 5% error িবেবচনা করা হেয়েছ।  

উপেরর সমীকরণ অ যায়ী ন না আকার হেবঃ- 

n = 
(১.৯৬)২x ০.৫ (১-০.৫)  

(০.০5)২ 

  ≈ 384  

এবং, 

n`= 

384 

(১+ 384/৫০০০) 

 

   ≈ 356 

অথাৎ, জলা ও উপেজলা থেক কে র উপকারেভাগীেদর থেক 356 জন এর সা াৎকার নয়া হেয়েছ। 

পাশাপািশ ল ত দাতােদর (Key Informant) এবং অ া  ত দাতােদর (FGD participant)  

সা াৎকার  নয়া হেয়েছ। িন িলিখত সারণীেত ন নার আকার (sample size) এবং অ া  ত দাতােদর 

(Key Informant, FGD participant) সং া দান করা হল। 

 ত দাতা সং া 

১ কে র  উপকারেভাগী 356 জন 

2 িশ ণাথ   ২০ জন 
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3 ফাকাস প আেলাচনা (৮ , িত  আেলাচনায় গেড় ১০ জন কের) ৮০ জন 

4 কে র সংি  কমকতা (KII)  ২৫ জন 

 মাট 481 জন 

 

২.০৪। কে র এিরয়া কভােরজ 

এ ায়ন সমী ার আওতায় “Development of National ICT Infra-Network for Bangladesh 

Government (BanglaGovNet)”(1st Revised)  কে র কাযকলাপ ও ভাব ায়ন করা হেয়েছ। ত  

সং েহর জ  জলা ও উপেজলার সংি  কমকতা এবং সবা হীতার সা াৎকার নয়া হেয়েছ। এছাড়া ম ণালয়/ 

দ র/ অিধদ র/ সং া থেক কে র সােথ  সংি  ি বেগর িনকট থেকও ত  সং হ করা হেয়েছ। 

২.০৫। মাঠ পযােয় ত  সং হঃ   

কে র ভাব ায়ন সমী ার আ লােক ত  সং হকারীেদরেক ািবত কায েমর ওপর ০২ ণ কমিদবেসর 

িশ ণ দান করা হেয়েছ। মাঠ পযা য় ত  সং হ করার জ  জলা ও উপেজলা পযায় থেক ত  ও পেরা  

উপকারেভাগী জরীপ পিরচালনা করা হেয়েছ। এছাড়াও  ক র অ  ম ণালয়, িডপাটেম , িবভাগ থেক ক  

সং ি  কমকতােদর সােথ সা াৎকার (KII) এবং ফাকাস প আেলাচনার (FGD) মা েম ত  সং হ করা 

হেয়েছ। ক  বা বায়েন সম া, িবলে র কারণ, কে র ভাব, িক, েযাগ ও স াবনা স েক সংি  

কেহা ারেদর সােথ আেলাচনা করা হেয়েছ।   

২.০৬। কী ইনফর া  ই ািভউঃ  

“Development of National ICT Infra-Network for Bangladesh Government (BanglaGovNet)”(1st 

Revised) কে র সংি  কেহা ারেদর সােথ সা াৎকােরর মা েম ত  সং হ করা হেয়েছ। এ কে র 

আওতায় ক  বা বায়েনর সে  স ৃ  সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনার মা েম ত  সং হ করা হেয়েছ। 

েয়াজনীয় ত  সহজভােব সং হ করা লে  সা াৎকােরর স হ লভােব গঠন করা হেয়েছ।  

২.০৭। ফাকাস প আেলাচনাঃ 

কে র ভাব ায়ন সং া  ফাকাস প আেলাচনা ১০ থেক ১২ জন সদ  িনেয় পিরচালনা করা হেয়েছ। 

িত  ফাকাস প আেলাচনায় ত / পেরা  উপকারেভাগী, সরকাির কমকতা, ানীয় গ মা  ি বগ এবং 

সংি  কেহা ারেদর অ  করা হেয়েছ। ক  ও কে র উে  স েক ফাকাস প আেলাচনায় 

অংশ হণকারীেদর থেম অবগত করা হেয়েছ এবং অতঃপর অংশ হণকারীেদর থেক ক  স েক িচি ত 

মতামত হণ করা হেয়েছ। ত  সং হকারীগণ আেলাচনার ণ িবষয় েলা িলিপব  কেরেছন। 
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২.০৮। ানীয় পযােয় কমশালা আেয়াজনঃ   

“Development of National ICT Infra-Network for Bangladesh Government (BanglaGovNet)” (1st 

Revised) কে র ভাব ায়ন কায েমর  ানীয় পযােয় কমশালা চ ােমর হাটহাজাির উপেজলায় আেয়াজন 

করা হেয়েছ। পরামশকগণ ত  সং হকারীেদর সহায়তায় ানীয় পযােয় কমশালা পিরচালনা কেরেছন। এ কমশালা 

এমনভােব পিরচালনা করা হেয়েছ যােত সকল অংশ হণকারী াধীনভােব ত েদর মতামত দান করেত পােরন। 

পরামশকগণ উপি ত সকলেক কমশালার েত এ ক  স েক ও এর উে  িবষেয় অবগত কেরন। ত  

সং হকারীগণ কমশালার ণ িবষয় েলা িলিপব  কেরন। 

২.০৯। ত উপা  ি য়াকরণ ও িবে ষণ  

উ র স িলত াবলী পরামশক ারা িনরী ণ কের সকল তে র বধতা এবং অভ রীণ সংগিত পরী া কের 

সংেশাধন করা হেয়েছ। সং হীত তে র পিরমাণগত ও ণগত িবে ষণ করা হেয়েছ।  

মাইে াসফট এে ল া াম বহার কের ডাটােবস টিবল তির কের তােত ত  এি  করা হেয়েছ। সা াৎকার, 

ল ত দাতােদর সা াৎকার, ফাকাস প আেলাচনা এবং কমশালার উপর িভি  কের তে র ণগত মান 

িবে ষণ করা হেয়েছ এবং ত েদর েয়াজনীয় মতামত িরেপােট উপ াপন করা হেয়েছ।  িবিভ  ত  ও চেকর 

জ  থক থক একক মা ার বা একািধক মা ার সারণী তরী করা হেয়েছ এবং বণনা লক িবে ষণ করা হেয়েছ। 

এছাড়াও অিধকতর ি াহ  হওয়ার জ  াফ ও চােটর বহার করা হেয়েছ। 
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তীয় অ ায় 

কে র সািবক ও অংগিভি ক ল মা া ও বা বায়ন স িকত সম া  

৩.০১।  কে র অ িভি ক (বা ব ও আিথক) ল মা া ও অ গিত উপ াপনঃ 

িবিসিস ক ক বা বায়ন ত “Development of National ICT Infra-Network for Bangladesh Government 

(BanglaGovNet)” (1st Revised) শীষক ক  এি ল ২০১০ সােল শাসিনক অ েমাদন পায়। ক র 

া িলত য় ২৮,১৪৮.৩০  ল  টাকা। সংেশািধত ক র া িলত য় িছল ৩০,৭৪০.৬৬ ল  টাকা।   

 

কে র মাট বরা ত অথঃ 

       (ল  টাকা)  

ম া িলত য় ত য় 

াথিমক ১ম সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ 

মাট ২৮,১৪৮.৩০ ৩০,৭৪০.৬৬ ২৯,৭০০.৬৩ 

টাকা ৬,৭০৮.১০ ৬,২৩৬.৬৬ ৫,৬০৭.৩৮ 

িপএ ২১,৪৪০.২০ ২৪,৫০৪.০০ ২৪,০৯৩.২৫ 

( ঃিপিসআর) 

  

া  ত  মেত কে র সংেশািধত এিডিপেত বরা  এবং অ গিত িনে র ছেক দান করা হলঃ 

(ল  টাকা)  

অথ বছর সংেশািধত বরা  এবং ল  টাকা অব  য় ও বা ব  অ গিত 

মাট টাকা িপএ বা ব% মাট টাকা িপএ বা ব% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2009-10 - - - - - - - - - 

2010-11 574.75 329.75 245 100% 572.1 442.19 302.29 139.90 76.93% 

2011-12 489 256 233 100% 367.66 318.99 207.33 111.66 65.23% 

2012-13 9902 2052 7850 100% 9627.53 9627.07 2033.04 7494.03 96.21% 

2013-14 10042 1548 8500 100% 8747.29 8736.71 1537.42 7199.29 86.94% 

2014-15 10779 1586 9193 100% 10775.87 10675.67 1527.30 9148.37 99.07% 

      ( ঃিপিসআর)  
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৩.০২।  কে র অ িভি ক ল মা া ও বা ব অ গিতঃ 

কে র অ িভি ক ল মা া ও বা ব অ গিত িনে  সারণীেত দওয়া হলঃ   

(ল  টাকায়) 

কায ম ইউিনট সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 

ল মা া 

ত অ গিত 

  আিথক বা ব 

(পিরমান) 

আিথক বা ব (পিরমান) 

রাজ  য়  

অিফসারেদর বতন  ি  ৪০৫.০২ ৭৩ ৪০৫.০১ 

(100%) 

৬৮ (93.15%) 

কমচারীেদর বতন ি  ১২১.৪৪ ১৪৩ ৫৪.৫৪ 

(44.91%) 

৩৭ (25.87%) 

ভাতা ি  ৫৮৯.৯০ ২১৬ ৪০৯.০৪ 

(69.34%) 

১০৫ (48.61%) 

পরামশকারী জন মাস ১১২৪.৪৮ ১১০ ৯৭৫.৮৮ 

(86.78%) 

১০৩ (93.63%) 

িশ ণ ও িশ া জন ৭৬২.৬৮ ২৫০ ৭৬২.৬৮ 

(100%) 

২৫০ (100%) 

মরামত, র ণােব ণ ও নবাসন থাক ১৮০৭.৮২ LS ১৯৫৬.৩৫ LS 

জিরপ, নটওয়াক পিরক না এবং নকশা 

সবা, ক  ব াপনাসহ ড েমে শন 

এবং ক  বা বায়েনর শাসিনক সবা 

থাক  ১৮২১.৭৮ LS ১৮২১.৭৮ 

(100%) 

LS 

অ াকেসে  ট  থাক ৫১৬.১০ LS ৫১৬.১০ 

(100%) 

LS 

মালবাহ, এবং ানীয় পিরবহন বীমা থাক ৩৩৪.২০ LS ৩৩৪.২০ 

(100%) 

LS 

পরামশক ও অ া  কর  ৫০৩.৪৫ LS ৪৯১.৫৭ 

(97.63%) 

LS 

কিমশন/ দ  ৭৫.০০ LS ৩১.২০ 

(41.60%) 

LS 

কি েজি / িবিবধ  ৩১৭.০২ LS ১৭০.২০ 

(53.68%) 

LS 

মাট (রাজ )    ৮৩৭৮.৮৮  ৭৯২৮.৫৫  
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লধন 

মাটরযান সং া ১২৭.৫৯ 03 ১২৭.৫৯ LS 

য পািত ও অ া  সর াম থাক ১০৪৬৭.৬৩ LS ১০৪৬৭.৬৩ LS 

সফটওয় ার  ১৯০৯.৫৯ LS ১৯০৯.৫৯ LS 

য পািত াপন  ২৪৭০.২৪ LS ২৪৭০.২৪ LS 

লীজ লাইন ভাড়া  ২৬৯৯.১২ LS ২৬৯৯.১২ LS 

আসবাবপ   ৬১৮.৩৩ LS ৫৯৫.৫১ LS 

সািভস চাজ  ২৩.৬৩ LS ২৩.৯৮ LS 

অ া  (রা া খনন িত রণ)  ২৪০.০০ LS ৮৪.৩১ LS 

িসিড/কর ২৫%  ৩৩৬৬.৫১ LS ৩৩৬৬.০০ LS 

মাট ( লধন)    ২১৯২২.৬৪ LS ২১৭৪২.৬৫ LS 

Physical কি েজি   ৩০৭.৪৬ LS ২৯.৪৩ LS 

Price কি েজি   ৭০০.০০ LS ০ LS 

মাট   ৩০৭৪০.৬৬  ২৯৭০০.৬৩  

      ( ঃিপিসআর)  

কা র অ িভি ক ল মা া পযােলাচনা করেল দখা য, মাট ক  বারাে র ২৭.২৬% িছল রাজ  খােতর। 

অপর িদেক লধন খােত মাট বারা  িছল ৭১.৩১%। কা র অ িভি ক বা ব অ গিত পযােলাচনা করেল 

দখা য, ক  অ গিতর ২৬.৯৬% িছল রাজ  খােতর। অপর িদেক লধন খােত বা ব অ গিত িছল ৭৩.২১%। 

লধন খােতর  মে  য পািত ও অ া  সর াম খােত সেবা  ১০৪৬৭.৬৩ ল  টাকা য় হয়।  ি তীয় সেবা  

খাত িসিড/কর (২৫%)-এ য় ৩৩৬৬.৫১ ল  টাকা এবং এরপেরই হে  লীজ লাইন ভাড়া বাবদ য় ২৬৯৯.১২ 

ল  টাকা।    
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চ থ অ ায় 

 
কে র য় ি য়া পিরক না ও য় ি য়া পযেব ণ 

৪.০১। কে র য় পিরক না: 

কে র অথায়ন ০২ সে র ২০১০ কািরয়ান EXIM Bank এর িডট ি র মা েম িনি ত করা হয়। 

EXIM Bank ৩০ বছের ০.৫% দ িহেসব কের কে র জ  ১০ বছেরর স িপিরয়ডসহ নমনীয় ঋণ দান 

কের। ক  টান কী বিসেস বা বায়ন করা হেয়িছল। ক  বা বায়েন SK C&C Co. Ltd. কাদাির 

িত ান “Supply, Installation, Testing and Commissioning of Public Network to 

connect Government entities and provide application service on turn key basis”- 

স ণ কম স াদন কেরিছল। কে র সকল প  এবং সবা য় এবং সরবরাহ করা ত েদর দািয়  িছল।  

 

িডিপিপ ণয়েনর সময় কে র অধীেন িবিভ  মালামাল ও সবা েয়র জ  য পিরক না করা হেয়িছল তা 

সংেশািধত আরিডিপিপেত Total Prourement Plan for Development Project or Program 

িহেসেব অ  আেছ।  

মালামাল য়ঃ 

িনে  মালামােলর িববরণ, মান ও বা বায়ন অব া উে খ করা হলঃ  

পে র িববরণ দরপ / িবড/ াবনা খরচ 
(ল  টাকায়) 

দরপ  / িবড/ াবনা কাজ/ সবা  এবং প  
সরবরােহর সমাি র 

তািরখ 
আরিডিপিপ 

অ যায়ী 
ি   দরপ  

আ ান 
ি  া র/ 

এল িস খালার 
তািরখ 

ি  
অ যায়ী 

ি  স  

1 2 3 4 5 6 7 
IP Backbone Network 
Equipment 

3658.12 3658.12 - নেভ র                
2012 

- ন ২০১৫ 

IP Access Network 
Equipment 

1287.85 
 

1287.85 
 

- “ - ন ২০১৫ 

IP Telephone Equipment 
 

309.70 
 

309.70 
 

- “ - ন ২০১৫ 

Outside plant  
 

306.71 
 

306.71 - “ - ন ২০১৫ 
 

Total Operation Support 
System 

460.46 
 

460.46 
 

- “ - ন ২০১৫ 
 

Server and Storage 
System 

1199.32 1199.32 - “ - ন ২০১৫ 

Infrastructure Facilities 
 

2770.08 
 

2770.08 
 

- “ - ন ২০১৫ 
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Buffer Stock Maintenance 
Spares 
 

475.39 
 

475.39 
 

- “ - ন ২০১৫ 
 

Software & Application  1909.59 
 

1909.59 
 

   ন ২০১৫ 
 

Installation  2470.24 2470.24 - “ - ন ২০১৫ 
 

Lease Line Rental 
 

2699.12 
 

2699.12 
 

- “ - ন ২০১৫ 
 

 

সবা য়ঃ  

িনে  সবার িববরণ, মান ও বা বায়ন অব া উে খ করা হলঃ  

সবার িববরণ দরপ / াবনা খরচ (ল  
টাকায়) 

দরপ  / াবনা কাজ/ সবা  এবং প  
সরবরােহর সমাি র তািরখ 

আরিডিপিপ 
অ যায়ী 

দরপ  আ ান দরপ  আ ান ি  া র/ 
এল িস খালার 

তািরখ 

ি  অ যায়ী ি  স  

1 2 3 4 5 6 7 
পরামশক থাক 1124.48 

 
- 15.12.2010 

01.07.2014 
 

30.06.2015 
 

30.06.2015 
 

িসএ এফ এেজ  থাক 126.16 29.01.2013 26.05.2013 31.12.2014 30.06.2015 
 

পরামশেকর জন মাস-এর বরা  এবং কে র কােজ এর বহার উে খ করা হল। 
 

িববরণ অ েমািদত জন মাস ত জন মাস ম  

আরিডিপিপ অ যায়ী ি  অ যায়ী 

1 2 3 4 5 

িবেদশী ১১০.০০ ১০৩.০০ ১০৪.০০ ন 2015পয  

দশী - - - - 

মাট ১১০.০০ ১০৩.০০ ১০৪.০০  

 
যানবাহন য়ঃ 

“Development of National ICT Infra-Network for Bangladesh Government (BanglaGovNet)” (1st 

Revised) শীষক ক  কাজ িনবােহর জ  ৩  যানবাহন েয়র কথা বলা িছল। এর মে  এক  জীপ,  

মাইে াবাস েয়র সং ান িছল। িনে  যানবাহন েয়র িববরণ উে খ করা হলঃ 

য় ত গািড়র ধরণ সং া েয়র তািরখ িবিসিসেক হ া র  

জীপ  ১  ৫ সে র ২০১৩ ১ লাই ২০১৫ 
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 মাইে াবাস ২  ৫ সে র ২০১৩ ১ লাই ২০১৫ 

 

অবকাঠােমা িনমাণ এবং সর ামািদ াপনঃ  

কে র আওতায় িবিসিস থেক সিচবালয় পয  ২৪, ৩৬ এবং ৭২ কােরর অপ ক াল ফাইবার ক াবল বহার 

কের ৪৩ িকিম পয  অপ ক াল ফাইবার নটওয়াক াপন করা হয়। অপ ক াল ফাইবার নটওয়াক াপেনর 

সর ামািদর িববরণ িনে  উে খ করা হল। 

িববরণ পিরমাণ (আরিডিপিপ 
অ যায়ী) 

য় ত পিরমাণ  র ণােব ণ ও মইে েন  
এ হ া েরর তািরখ  

ম  

1 2 3 4 ৫ 
HDD ২৯,৯৪৫িম ২৯,৯৪৫িম ১৭ ন, ২০১৫ ১০০% 

স  
Hand Hole  ১৬৮ ১৭০ “ ১০০% 

স  
GI- Vertical ২,০২৯িম ২,০২৯িম “ ১০০% 

স  
Flexible- Vertical ৬,৪১৮িম ৬,৭৪১িম “ ১০০% 

স  
Open-cut ৪,৪৮০িম ৪,৪৮০িম “ ১০০% 

স  
OFC Cabling ৪৬,৪৩১িম ৪৬,৫০০িম “ ১০০% 

স  
OFD ২০৫ ২০৫ “ ১০০% 

স  
 

নটওয়ােকর সংেযােগর র ণােব ণ ও মইে েন  হ া েরর তািরখ    

িববরণ পিরমাণ (আরিডিপিপ 
অ যায়ী) 

য় ত 
পিরমাণ 

র ণােব ণ ও মইে েন  
হ া েরর তািরখ 

ম  

1 2 3 4 ৫ 
NICTC 1 1 ১৭ ন, ২০১৫ ১০০% স  
DHQ 6 6  

“ 
১০০% স  

DICTC 58 58  
“ 

১০০% স  

UICTC 64 64  
“ 

১০০% স  

Ministry 
 

58 58  
“ 

১০০% স  

Department 
 

227 227  
“ 

১০০% স  

IP 
Telephony 

1,450 1,450  
“ 

১০০% স  
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Total Operation Support System in NOC এর িববরণ  

িববরণ পিরমাণ (আরিডিপিপ 
অ যায়ী) 

র ণােব ণ ও মইে েন  এ 
হ া েরর তািরখ 

ম  

1 2 4 ৫ 
EMS(Enterprise Management 
System) 

 
1 

১৭ ন, ২০১৫ ১০০% 
স  

SMS(Server Management 
System) 
 

 
1 

 
“ 

১০০% 
স  

NMS(Network Management 
System)  

1  
“ 

১০০% 
স  

TMS(Traffic Management 
System) 

1  
“ 

১০০% 
স  

FNMS(Fiber Network 
Management System) 

1  
“ 

১০০% 
স  

FMC (Facility Management 
System) 

1  
“ 

১০০% 
স  

ESM (Enterprise Security 
Management) 

1  
“ 

১০০% 
স  

Call Center 1  
“ 

১০০% 
স  

Dashboard System 
 

1  
“ 

১০০% 
স  

 

Server and Storage System in NICTC 

িববরণ পিরমাণ 
(আরিডিপিপ 

অ যায়ী) 

য় ত পিরমাণ র ণােব ণ ও 
মইে েন  এ হ া েরর 

তািরখ 

ম  

1 2 3 4 ৫ 
Server     
-Chassis 2 2 ১৭ ন,২০১৫ ১০০% স  
-Proxy Server 1 1 “ ১০০% স  
-Backup Server 1 1 “ ১০০% স  
-TOSS Server 5 5 “ ১০০% স  
-Cache Server 7 7 “ ১০০% স  
DBMS Server     
-MY-SQL DB Server 8 8 “ ১০০% স  
-TOSS DB Server 4 4 “ ১০০% স  
SAN Storage 
 

    

- Storage 1 1 “ ১০০% স  
-Tap Library 1 1 “ ১০০% স  
-SAN Switch 2 2 “ ১০০% স  
-WAF (Web 
Application Firewall) 

2 2 “ ১০০% স  

System Rack 3 3 “ ১০০% স  
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NOC এর সর াম ও য পািত  

িববরণ পিরমাণ (আরিডিপিপ 
অ যায়ী) 

য় ত পিরমাণ র ণােব ণ ও 
মইে েন  হ া েরর 

তািরখ 

ম  

1 2 3 4 ৫ 
Personal 
Computer 
(PC) with 
Printer 

9 
 

9 
 

১৭ ন, ২০১৫ িবিবিসর ভবেন 
NOC কে  ািপত 

Multimedia 
Projector 
 

1 
 

1 
 

“ NOC কে   ািপত 

CCTV 5 
 

5 
 

“ NOC কে   ািপত 

Heavy Duty 
Photocopy 
Machine 

1 
 

1 
 

“ NOC কে   ািপত 

Air-condition  3 
 

3 
 

“ NOC কে   ািপত 

Printer and 
Fax Table 
 

1 
 

1 
 

“ NOC কে   ািপত 

Computer 
Table 

6 
 

6 
 

“ NOC কে   ািপত 

 

কে ােন  অ সাের সর ামািদঃ   

কে ােন                                     আইেটম 

অবকাঠােমা  িবধা র াক,এিস, জনােরটর, এিসএস, এিভআর, ইউ.িপ., াটাির, িসিস িভ,  ইউ  িপ  

কবল, িপিডইউ, অি  িনবাপক ব া, আরিথং ইত ািদ 

আইিপএন/ ডি উ িসসেকা রাউটার, ইচ, নটওয়াক এে সিরজ ইত ািদ 

আইিপ টিলেফািন আইিপ িপিবএ , ইএমএস, আইিপ টিলেফািন ইত ািদ 

অ াি েকশন & িসে ম NOC ক  কে াল িসে ম: িভিডও ওয়াল এবং িনয় ণ ব া, অপােরটর 

কনেসাল িসিস িভ মিনটিরং িসে ম, TOSS মিনটিরং িসে ম,  

ি  সাভার, িডিবএমএস সাভার, TOSS সাভার, াকআপ সাভার, সান ইচ, 

াকআপ ইচ, ক াশ সাভার, টপ লাইে রী  

Out Side Plant (OSP) 

 

72,36,24 Core Optical Fiber Cable blowing, HDD, 

Open Cut, Hand Hole, Vertical GI work, 

Termination, Core Splicing 
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া উইথ িডি িবউশনঃ   

                                                         িবভাগ    া উইথ 

িব িসএল থেক ই ারেনট সংেযাগ ( াথিমক িলংক) ৫১২ এমিবিপএস 

িবিড িলংক থেক ই ারেনট সংেযাগ (িরডানেড  িলংক) ৫১২ এমিবিপএস 

মাট ই ারেনট া উইথ ১০২৪ এমিবিপএস 

িব িসএল থেক ধান াকেবান নটওয়াক ( াথিমক িলংক) ১০৫ এমিবিপএস 

ফাইবার অ াট হাম থেক ধান াকেবান নটওয়াক (িরডানেড  িলংক) ১০৫ এমিবিপএস 

িব িসএল থেক সাব াকেবান নটওয়াক ( াথিমক িলংক) ২৫৬ এমিবিপএস 

ফাইবার অ াট হাম থেক সাব াকেবান নটওয়াক (িরডানেড  িলংক) ২৫৬ এমিবিপএস 

িব িসএল থেক একেসস নটওয়াক ১২৮ এমিবিপএস 

িব িসএল থেক মে া ইথারেনট নটওয়াক ( াথিমক িলংক) ১ িজিবিপএস 

ফাইবার অ াট হাম থেক মে া ইথারেনট নটওয়াক (িরডানেড  িলংক) ১২৭৭ এমিবিপএস 

া িমশন ডাটা া উইথ 

ম ণালয়/ িবভাগ - ১ িজিবিপএস; িবভাগ /সং া- ১িজিবিপএস/  8এমিবিপএস 

িডআইিস িস  - ৪ এমিবিপএস; ইউআইিস িস- ২ এমিবিপএস 

 

৪.০২।  কে র বা বায়ন স িকত ত ঃ 

া  ত মেত ২০১০ সােলর নেভ র মােস থম ক  পিরচালক িহেসেব মাঃ মােয়ন উি ন খান ক িনেয়াগ 

দয়া হয়। ত র িনেয়ােগর ায় ৪ বছর পর তার চাকিরর ময়াদ শষ হেল ক েত ক  পিরচালক িহেসেব মাঃ 

মাহ র রহমানেক পদায়ন করা হয়। ক  ১ এি ল ২০১০ সােল অ েমাদন পেলও ায় সােড় চার মাস পর 

ক েত পিরচালক িনেয়াগ দয়া হয়। এে ে  ক  পিরচালক িনেয়ােগর ে  িক টা িবল  দখা যায়। 

 

কে  এ যাবত িনেয়ািজত ক  পিরচালকগেণর নাম ও ময়াদকালঃ 

িমক 
নং 

ক  পিরচালেকর নাম ও পদবী স ণ সময় তািরখ ম  

যাগদান হ া র 
১ মাঃ মােয়ন উি ন খান,  সিচব ও 

ক  পিরচালক, ড -3  
      হ   17.8.2010 13.1.2014 িপআরএল 

২ মাঃ মাহ র রহমান  সিচব ও 
ক  পিরচালক, ড -3 

      হ  03.2.2014 30.6.2015 - 

      ( ঃিপিসআর)  
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প ম অ ায় 

কে র উে  অজেনর অব া পযােলাচনা ও পযেব ণ 

5.০১।  কে র উে ঃ  

“Development of National ICT Infra-Network for Bangladesh Government (BanglaGovNet)” (1st 

Revised) কে র ধান উে স হ িন পঃ 

1. সরকাির নটওয়াক অবকাঠােমা িনমােণর মা েম িবিভ  ম ণালয়/ িবভাগ/ দ র/ অিধদ র/ সং া, জলা 

ও উপেজলা পযােয়র দ েরর মে  নটওয়াক াপেনর মা েম সরকাির কােজর দ তা ি ; 

2. জন শাসেন আইিস র বহার ও েয়ােগর মা েম দ তা, জবাবিদিহতা ও তা ি , স েদর অপচয় 

কমােনা, পিরক না তরাি ত করা ও সবার ণগত মান উ য়ন করা; 

3. কি উটারাইেজশেনর মা েম সমি ত ত  ব াপনা ও িরয়াল টাইম শাসন বতন করা; 

4. ফল  ই-গভণেম  বা বায়েনর জ  দশ াপী উপ  পাবিলক নটওয়াক াকেবান াপন করা। 

ক  ৫৮  ম ণালয়/ িবভাগ, ২২৭  দ র/ অিধদ র/ সং া, ৬৪  জলা ও ৬৪  উপেজলায় ( িত  জলার 

এক  কের িনবািচত উপেজলায়) বা বািয়ত হেয়েছ। 

 

5.০2।  কে র উে  অজেনর অব া পযেব ণ  

 

কে র উে  অজেনর বতমান অব া পযােলাচনা করেল দখা যায় য, সরকাির নটওয়াক অবকাঠােমা িনমােণর 

অংশ িহেসেব বাংলােদশ কি উটার কাউি ল থেক বাংলােদশ সিচবালয় পয  ৪৩ িকিমঃ দীঘ অপ ক াল 

ফাইবার ক াবল াপেনর কাজ স াদন করা হেয়েছ । ক াবল  যথা েম ৭২, ৩৬ এবং ২৪ কােরর । উ  ক াবল 

াপেনর মে  ায় ৩০ িকিমঃ ক াবল HDD প িতেত গভ  প িতেত াপন করা হেয়িছল । কে র ধান 

কায েমর অংশ িহেসেব ৫৮  ম ণালয়/ িবভােগর সােথ িবিসিসর নটওয়াক াপন করার মা েম সরকাির 

কােজর দ তা ি র েচ া নওয়া হেয়িছল। িক  সেরজিমেন তদ  পযােলাচনা কের দখা যায় য, অিধকাংশ 

সরকাির ম নালয়/ িবভাগ িবিসিসর সােথ সরাসির নটওয়াক এর আওতা  করা হয়িন। উদাহরণ প বলা যায়, 

আইএমইিড- ত িবিসিস হেত সংেযাগ াপেনর কথা। িডিপিপ এবং পরবত েত িবিসিস ক ক স ািদত িপিসআরএ 

আইএমইিডেত সংেযাগ াপেনর কথা উে খ করা হেলও বা েব িবিসিস থেক মা  এক  সংেযাগ বাংলােদশ 

িনবাচন কিমশন কাযালেয় াপন করা হেয়িছল। এ কারেণ আইএমইিড কমকতাগণ বা িবক অেথ উ  ক  হেত 

সরাসির ই ােনট সবা হেণ বি ত হন। এখােন আেরা উে  য, িডিপিপ ও িপিসআরএ ৫৮  ম ণালয়/ িবভােগর 
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নটওয়াক অবকাঠােমা িনমােণর কথা উে খ থাকেলও বা েব  মা  ৪৩ িকিমঃ অপ ক াল ক াবল াপন করা 

হেয়েছ এবং সিচবালেয় ািপত আইিস  সবা ক  হেত িবিসিস পয  সংেযাগ াপন করা হেয়েছ। এমতাব ায়, 

িবিসিসেত ািপত NOC থেক বা িবক অেথ িত  ম ণালেয় সবা দান িনি ত করা স ব হে  না। জলা ও 

উপেজলা পযােয় সরকাির নটওয়াক অবকাঠােমা িনমাণ করার মা েম সরকাির কােজর দ তা ি  করা িছল 

অ তম উে । এ লে  িবিভ  অিফেস আইিপ টিলেফান াপন করা হেয়িছল। িক  বা বতা পযােলাচনা কের 

এবং ফাকাস প আেলাচনার মা েম জানা যায় য, ািপত ১৪৫০  আইিপ টিলেফােনর মে  মা  ১৫৬  

টিলেফান বতমােন সচল আেছ এবং িনয়িমত বহার হে । এছাড়াও জলা ও উপেজলা পযােয় নটওয়াক 

াকেবান াপন কে র উে  িহেসেব উে খ করা হেলও মা  নটওয়ােকর আই  ই ইপেম স হ াপন 

করা হেয়িছল। জলা ও উপেজলা পযােয় লীজ লাইন র ােলর মা েম ই ারেনট সবা দান করা হে । এখােন 

উে  য, ই ারেনট সবা হেনর জ  বতমােন িব িসএল-এর লাইন বহার করা হে  এবং িরডানেড  লাইন 

িহেসেব অ া  NTTN থেক লাইন লীজ নওয়া হেয়েছ। িবিসিস ন ২০১৭ পয  লীজ লাইন র ােলর 

অথায়েনর ব া কেরেছ। ক  চলাকালীন সমেয় ায় ২৭ কা  টাকা লীজ র াল দয়া হয়।  

 

জন শাসেন আইিস  বহার ও েয়ােগর মা েম দ তা, জবাবিদিহতা ও তা ি , স েদর অপচয় কমােনা 

এবং পিরক না তরাি ত করা ও সবার নগত মান উ য়ন িছল কে র অ তম উে  । ায় ১৯ কা  টাকায় 

ািপত িবিভ  software, ৩ কা  টাকার IP Telephone, ৪.৬০ কা  টাকায় িনিমত TOSS উপেরা  

উে  রেণ স ণ সফল হয়িন। িবিসিস BanglaGovNet ক  হােত নওয়ার পরপরই info sarkar-2 

এবং বতমােন info sarkar-৩  বা বায়ন করেছ। সেরজিমেন তদ  এবং িবিভ  জলা ও উপেজলা পযােয় মাঠ 

পিরদশন, ফাকাস প আেলাচনার মা েম তীয়মান হয় য, িবিভ  সরকাির দ ের video conference 

সর ামািদ াপন করেলও বা েব তা বহার করা যাে  না। এমনিক রাে র এ বান স দ দখ ভাল করার 

জ  েয়াজনীয় লাকবেলর কট অভাব রেয়েছ। জন শাসেনর দ তা ি  করেত হেল আইিস  সর ামািদর  ু

বহার ও র ণােব ণ িনি ত করেত হেব।  

 

 “Development of National ICT Infra-Network for Bangladesh Government (BanglaGovNet)” (1st 

Revised) শীষক কে র বা বায়েন সম ািদ, অথায়েন িবল , ক  বা বায়েন িবল , কে র ময়াদ ি  এবং 

অ া  িবষয়ািদর উপর ক  সংি  কেহা ারেদর সােথ আেলাচনা করা হয় এবং ত েদর মতামত নওয়া হয়।   
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এফিজিড ও কআইআই থেক সং হীত মতামত িবে ষণ কের দখা যায় য, ক  বা বায়েনর ে  য সম  

সম া িচি ত করা হেয়েছ তার মে  অ তম দ  জনবেলর অভাব, সািভেসর দান না করার ে  জিরমানা না 

থাকা, সবা িনি তকরেণ নীিতমালার অভাব ইত ািদ। 

 

কে র মা েম মাঠপযােয় জনবল িনেয়াগ দয়া হেলও ত েদর দ  কািরগির ােনর অভাব িছল। ত েদর দ তা 

বাড়ােনার জ  আরও পদে প নওয়া জ ির িছল।  মাঠ পযােয় জনবেলর ক াপািস  ডেভলপেমে র অভাব 

পিরলি ত হয়। 

 

ক র মা েম সরকাির দ ের ১৪৫০  আইিপ টিলেফান দওয়া হেলও আইিপ টিলেফান এর াইে েন  এর 

াপাের কান পদে প নওয়া হয়িন। এমনিক সরবরাহ ত আইিপ টিলেফান সােথ এর কান ওয়ােরি  দান করা 

হয়িন। বতমােন মা  সীিমত সং ক আইিপ টিলেফান চা  আেছ। সর ামািদর াপাের িডিপিপেত আরও 

িব ািরত উে খ করা েয়াজন িছল।  

 

সরকাির সবা মা েষর ার গাড়ায় পৗঁেছ িদেত দেশ ই-গভনেম  বা বায়েন সব সরকাির দ র িনরলসভােব কাজ 

কের যাে । এক  শি শালী ই-গভনেম  িসে ম ২৪/৭ নটওয়াক সংেযাগ িনি তকরেণর িবক  নই। এফিজিড 

ও কআইআই থেক সং হীত মতামত িবে ষণ কের দখা যায়, এ কে র মা েম িবেশষ কের উপেজলা পযােয় 

িনরিবিছ  ই ারেনট সংেযাগ িনি ত করা স ব হয়িন। এছাড়া উপেজলা েলা ই-১ সংেযাগ থাকায় উপেজলা 

পযােয় উ  গিতর ই ারেনট িনি ত করা স ব হয়িন। িনরবি  ই ারেনট সবা িনি তকরেণ যথাযথ 

নীিতমালার অভাব িছল। এে ে  িনরবি  ই ারেনট সংেযাগ িনি ত করেত না পারেল িক ব া নয়া হেব সই 

িবষেয় িডিপিপেত কান িক  উে খ করা িছল না।   

 

কে র আওতায় উে িখত ৬৪  উপেজলায় লীজলাইন র ােলর মা েম ই ারেনট সংেযাগ এবং ডাটা া িমশন 

া উইথ দান করা হয়। কে র আওতায় লীজলাইন র ােলর ময়াদ ২০১৬ সােল শষ হেয় যাওয়ায় নরায় 

ই ারেনট সংেযাগ দান করা স ব হয়িন। বতমােন উপেজলায় ািপত য পািত সচল থাকেলও কান ই ারেনট 

সংেযাগ দান করা হে  না। কে র সর াম এবং য পািত েয়য় ে  ১০৪৬৭.৬৩ ল  টাকা য় হয়।  তেব 

এে ে  ক  সমা  হেয় যাওয়ার পর এ য পািত িক কােজ বহার করা হেব এর কান িদক িনেদশনা নই।  
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ষ  অ ায় 

SWOT analysis 

৬.০1।  কে র SWOT analysis 

“Development of National ICT Infra-Network for Bangladesh Government (BanglaGovNet)” (1st 

Revised) শীষক কে  মাঠ পযােয় ত  সং হ, িবিভ  কেহা ারেদর সােথ কআইআই, ফাকাস প 

আেলাচনা, ানীয় পযােয় কমশালা, ক  এলাকা সেরজিমেন পিরদশেনর মা েম এবং ক  সংি  িবিভ  নিথ 

পযােলাচনা কের ক  বা বায়েন এর শি শালী িদক, বল িদক, েযাগ এবং িঁক স েক িনে  আেলাচনা 

করা হল। 

 

কে র শি শালী িদকঃ 

1. ক  স েক বহারকারীর মে  বই আ হ িছল।  

2. ক র মা েম শি শালী ও উ  মতাস  ত য ি গত সরকাির নটওয়াক অবকাঠােমা 

িনমােণর জ  সর ামািদ াপন স বপর হেয়েছ। 

3. িবিসিস থেক সিচবালয় এবং ঢাকা  সরকাির িক  অিফেস অপ ক াল ফাইবার াকেবান াপন করা 

হেয়েছ। 

4. সরকাির নটওয়াক অবকাঠােমা িনমােণর মা েম িবিভ  ম ণালয়/ িবভাগ/ দ র/ অিধদ র/ সং া, জলা 

ও উপেজলা পযােয়র দ েরর মে  রি ত ই ােনট ািপত হেয়েছ।  

5. সরকাির িত ােন ই-গভনেম  জ  এক  মৗিলক অবকাঠােমা িনমাণ করা স বপর হেয়েছ। 

6. সরকাির নটওয়াক অবকাঠােমা িনমােণর জ  সর ামািদ াপেনর মা েম সরকাির কােজর দ তা ও 

গিত ি  পেয়েছ।    

5. আইিপ টিলেফান বহােরর মা েম িবনা ে  ভেয়স কল করা স ব হেয়েছ।   

6. জন শাসেন আইিস র বহার ও েয়ােগর মা েম দ তা, জবাবিদিহতা ও তা ি , স েদর অপচয় 

কমােনা, পিরক না তরাি ত করা ও সবার ণগত মান উ য়ন করা স বপর হেয়েছ।  

7. কি উটারাইেজশেনর মা েম সমি ত ত  ব াপনা ও িরয়াল টাইম শাসন বতন করা স বপর 

হেয়েছ।  

8. কে র মা েম িত  িডআইিস িস এর জ  ২ জন কি উটার অপােরটর কের মাট ১২৮ জন এবং 

এনআইিস িস জ  ৯ জন কি উটার অপােরটর িনেয়াগ করা হেয়িছল। আইিস  এনাবল সািভস বহার 

কের পেরা ভােব অেনেকর কমে ে র েযাগ হেয়িছল। 
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9. সরকাির দা িরক কােজ কমকতােদর ই ারেনট বহােরর ফেল খরচ ও সময় কেমেছ এবং সরকাির 

সবার মান ি  পেয়েছ। 

 

কে র বল িদকঃ 

1. ক র আওতায় ৫৮  ম ণালয়/ িবভােগ সংেযাগ দােনর কথা থাকেলও এক  িনিদ  পেয়  পয  

রাউটার াপন করা হেয়েছ। ফেল িত  ম ণালয়/ িবভােগ সংেযাগ িনি ত করার কান ব া িছল না।  

2. ক র মা েম সরকাির দ ের ১৪৫০  আইিপ টিলেফান দওয়া হেলও আইিপ টিলেফােনর 

াইে েন  এর াপাের কান পদে প নওয়া হয়িন। এমনিক সরবরাহ ত আইিপ টিলেফােনর কান 

ওয়ােরি  দান করা হয়িন।  বতমােন মা  ১০% আইিপ টিলেফান চা  আেছ।   

3. নটওয়াক মিনটিরং সফটওয় ার TOSS িসে ম ৪৬০.৪৬ ল  টাকা িদেয় কনা হেলও এর বহার 

সীমাব  িছল। পরবত  সমেয় য়জনীয়তা অ সাের এর কায ম বিধত করার কান েযাগ িছল না। 

4. ক র অপ ক াল ফাইবার নটওয়ােকর লীজ লাইন র াল সািভেসর ময়াদ শষ হওয়ার পর লাইন 

র  ফী িকভােব আদায় হেব এ িবষেয় াইে েন  ি েত কান িদক িনেদশনা দান করা হয়িন। 

বতমােন ায় সকল লীজ লাইন র াল সািভস ব  আেছ। 

5. সরকাির ও বসরকাির এন এন েলার মা েম দান ত লীজ লাইন সংেযাগ াহত হেল জিরমানা হার 

কে  উে খ করা হয়িন। এে ে  সবা না িদেয়ও িবল আদায় করার েযাগ থেক যায়। 

6. কে র মা েম বা বািয়ত ই ােনেটর বহার ব সামা  িছল। 

7. র য় কের কে  সর ামািদ িকনেলও ক  শষ হবার পর সর ামািদ র ণােব েণর জ  িক িক 

পদে প িনেত স িবষেয় কান িদক িনেদশনা িছল না।  

8. এ কে র উপর িভি  করা ন ন ক  (ইনেফা সরকার -২) না িনেয় এ কে র ময়াদ ি  করেল ই-

গভণেম  বা বায়ন আরও তরাি ত হত।  

9. কে  িনেয়াগ ত  অ ািস া  া ামারেদর ক াপািস  ডেভলপেমে র েয়াজন িছল।   

10. ক  সমাি র পের এর কায ম টকসই করার জ  কান উে াগ হণ করা হয়িন। 

11. ৬৪  উপেজলায়  ধীর  গিতর ই-১ সংেযাগ াপন করা হেয়েছ। ফেল সবা ও ত  আদান দােনর গিতর 

মান িবি ত হেয়েছ। 

12. ফল  ই-গভণেম  বা বায়েনর জ  দশ াপী এক  উপ  টকসই পাবিলক নটওয়াক াকেবান 

াপন করা স ব হয়িন।   
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কে র েযাগঃ 

1. দেশ ধীের ধীের িজ২িজ, িজ২িব, িজ২িস/ িজ২িপ সবা বা বায়ন আরও একধাপ এিগেয় গেছ। 

2. ক  দেশর অথনীিতেত ও সামািজক উ য়েন অবদান রেখেছ। 

3. ক  বা বায়েনর ফেল সরকাির কমে ে  কমসং ান ি  হেয়েছ।  

4. ক  বা বায়েনর ফেল ই-গভণেম  বা বায়ন তরাি ত হেয়েছ।  

 

কে র িঁকস হঃ 

1. কে র অপােরশন এবং কে র র ণােব েণর ময়াদ ন ২০১৭ শষ হেল এরপর কে র কায ম 

চািলেয় িনেয় যাওয়া এক  বড় িঁক।  

2. কে র থেক নয়া লীজ লাইেনর ময়াদ ২০১৬ এর িবিভ  মােস শষ হেয় গেছ। সর ামািদ চা  

থাকেলও নটওয়াক সংেযাগ না থাকায় সরকাির কমকতাগণ নটওয়াক বহার করেত পারেছ না।  

3. িবিসিস থেক সিচবালয় এবং ঢাকা  সরকাির িক  অিফেস অপ ক াল ফাইবার াকেবান াপন করা 

হেয়েছ। অপ ক াল ফাইবার ক াবল েট অ া  সং া স েহর মরামত বা খনন কাজ করার সময় 

অিধকতর সতকতা অবল ন করা েয়াজন যােত অপ ক াল ফাইবার িত  না হয়।  

4. ভিব েত অপ ক াল ফাইবার ক াবল র ণােব েণর জ  মাঠ পযােয় িবিসিস-এর অিভ  ও দ  

জনবেলর ঘাটিত রেয়েছ। 
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স ম অ ায় 

জিরেপর ফলাফল ও িবে ষণ (পিরমাণগত ত ) 

জিরেপর মা েম িবিভ  াবিলর ারা উ রদাতােদর িনকট থেক ত  সং হ করা হয়। এই অ ােয ়সং হীত 

ত  দান  করা হল: 

7.01| কে র ত  উপকারেভাগীেদর জিরেপর ফলাফল 

কে র ত  উপকারেভাগীেদর কাছ থেক মালার মা েম ত  সং হ করা হয়। াবিল এবং উ রদাতা 

ক ক দ  উ রস েহর ফলাফল িচে র মা েম িনে  দখােনা হল। 

BanglaGovNet  ক  থেক সবা হণ 

জিরেপ  িছল “আপনার িত ান BanglaGovNet ক  থেক িক িক িবধা হণ কেরেছ?” সং হীত 

উ র িন  লখিচ  ও সারণীেত দয়া হল।   

িচ  ৭.1.১:  BanglaGovNet ক  থেক সবা হণ 
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িশ ণ এবং িশ া
আইিপ ব াকেবােনর সােথ সংেযাগ 

ই ারেনট সংেযাগ
ই ােনট সংেযাগ

মে া ইথারেনট সংেযাগ
অপ টক াল ফাইবার সংেযাগ

আইিপ টিলেফান সংেযাগ (অভ রীণ)

িবদ মান NICTC …
িত ট পপ ও সরকাির িত ান এ …

ওেয়বসাইট বা ওেয়বেপাটাল সােপাট

 

সারণী ৭.১.1 – উ েরর সং া (একািধক জবাব) 

িবধা স হ উ রদাতার 
সং া 

 িশ ণ এবং িশ া ৬৮ 
.  আইিপ াকেবােনর সােথ সংেযাগ  ৮৮ 
.  ই ারেনট সংেযাগ ১৪৫ 
 ই ােনট সংেযাগ ৭১ 

.  মে া ইথারেনট সংেযাগ ২৪ 
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.  অপ ক াল ফাইবার সংেযাগ ৯৫ 
 আইিপ টিলেফান সংেযাগ (অভ রীণ) ৮১ 

.  িব মান NICTC িসে ম, অ াি েকশান, অ া  িবধা বিধতকরণ ১৯ 

.  িত  পপ ও সরকাির িত া ন েয়াজনীয় অবকাঠােমাগত েযাগ-
িবধা াপন করা 

৩ 

 ওেয়বসাইট বা ওেয়বেপাটাল সােপাট ৫২ 

সং হীত উ র থেক দখা গেছ য, উ রদাতারা ায় সবাই (80%) BanglaGovNet কে র আওতায় দ  

ই ারেনট সংেযাগ সবা হণ কেরেছন। এছাড়াও য সব সবা অেনেকই িনেয়েছন তা হল:  

 অপ ক াল ফাইবার সংেযাগ (৫২%) 

 আইিপ াকেবােনর সােথ সংেযাগ (৪৯%) 

 আইিপ টিলেফান সংেযাগ (অভ রীণ) (৪৫%) 

 ই ােনট সংেযাগ (৩৯%) 

 ওেয়বসাইট বা ওেয়বেপাটাল সােপাট (২৯%)। 

BanglaGovNet কে র সহায়তায় পাবিলক াকেবান নটওয়াক  িনমাণ 

জিরেপ  িছল “BanglaGovNet কে র সহায়তায় য াকেবান পাবিলক নটওয়াক িনমাণ করা হেয়েছ 

তা ই-সরকার বা বায়েনর জ  কত  কাযকর বেল আপনার মেন হয়?” সং হীত উ র িন  লখিচ  ও সারণীেত 

দয়া হল।   

িচ  ৭.1.২: BanglaGovNet কে র সহায়তায় Backbone পাবিলক নটওয়াক িনমাণ 
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িপিছেয় পড়তাম
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পদে প

পূণ নয়  
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সারণী ৭.1.২ – উ রদাতার সং া 

 সবা ও ত  হেণর উৎস উ রদাতার সং া 

১. এ  সরকােরর ব ণ এক  পদে প     ১১৯ 

২. সময় উপেযাগী পদে প  ৯২ 

৩. এ  না হেল আমরা অেনক িপিছেয় পড়তাম ৪১ 

৪. ণ এবং সময় উপেযাগী পদে প ৪৯ 

৫. ণ নয়   ০ 

 

সং হীত উ র থেক দখা গেছ অিধকাংশ উপকারেভাগী (৬৬%) BanglaGovNet  কে র সবােক 

সরকােরর ব ণ এক  পদে প বেল মেন কেরন । এছাড়া অেধেকর বিশ উপকারেভাগী (৫১%) ক েক 

সময় উপেযাগী পদে প বেল মেন কেরন। উপকারেভাগীেদর অেনেক (২৩%) মেন কেরন, এ  না হেল আমরা 

অেনক িপিছেয় পড়তাম ।   

সরকাির  কােজ  দ তা  উ য়ন  এবং সরকাির নটওয়াক  অবকাঠােমা  িনমাণ  

জিরেপ  িছল “BanglaGovNet  ক  সরকাির কােজ দ তা উ ত করেত এবং সরকাির নটওয়াক 

অবকাঠােমা িনমােণর মা েম ম ণালয়/ িবভাগ, অিধদ র, জলা ও উপেজলার মে  উ ত ই ারেনট সংেযাগ 

বা বায়ন কত  সফল হেয়েছ ?” সং হীত উ র িন  লখিচ েত দয়া হল।   

িচ  ৭.1.৩ : সরকাির  কােজ  দ তা  উ য়ন  এবং সরকাির নটওয়াক  অবকাঠােমা  িনমাণ  
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25%
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১০০%
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সং হীত উ র থেক দখা গেছ বিশর ভাগ উপকারেভাগীর (৭৪%) মেত, BanglaGovNet  ক  সরকাির  

কােজ  দ তা  উ য়ন  এবং সরকাির নটওয়াক  অবকাঠােমা  িনমাণ  করেত ৫০% বা তার বিশ সফল হেয়েছ । 
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সরকাির  িত ােনর ই ারেনট সংেযাগ 

জিরেপ  িছল “BanglaGovNet  কে র সহায়তায় আপনার িত ােনর ই ারেনট সংেযাগ কতটা উ িত 

হেয়েছ?” সং হীত উ র িন  লখিচ েত দয়া হল।   

িচ  7.1.4 : সরকাির  িত ােনর ই ারেনট সংেযাগ 

28%

40%

32%
আেগ ই ারেনট সংেযাগ 
িছল না, এখন আেছ                  

ই ারেনট সংেযাগ িছল 
িক  গিত কম িছল এখন  
সে াষজনক ভােব উ িত 
হেয়েছ

 

 

সং হীত উ র থেক দখা যাে  বিশর ভাগ উপকারেভাগীর (৬৮%) মেত, BanglaGovNet  ক  সরকাির  

িত ােনর  ই ারেনট সংেযােগর  উ িত করেত সফল হেয়েছ । 

 

ক  বা বাযে়নর পর কােজর িবধা   

জিরেপ  িছল “আপিন িক মেন কেরন BanglaGovNet ক  বা বায়েনর ফেল আপিন আরও সাফে র 

সে  কাজ করেত পারেছন?” সং হীত উ র িন  লখিচ  ও সারণীেত দয়া হল।   

িচ  ৭.1.5 : ক   বা বায়েনর পর কােজর িবধা 

81%

19%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

কােজর সুিবধা হেয়েছ কােজর সুিবধা হয়িন
 

সারণী ৭.1.3 - উ রদাতার সং া 

কােজর িবধা হেয়েছ ১১৭ 

কােজর িবধা হয়িন ২৭ 
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সং হীত উ র থেক দখা গেছ BanglaGovNet ক  বা বায়েনর ফেল উ রদাতারা (৮১%) আরও 

সাফে র সে  কাজ করেত পারেছন । 

 

দশ াপী উপ  পাবিলক নটওয়াক াকেবান াপন ও ফল  ই-গভণেম  বা বায়েন BanglaGovNet 

ক র   

জিরেপ  িছল “আপনার মেত BanglaGovNet ক  দেশ ফল  ই-গভণেম  বা বায়েনর জ  

দশ াপী উপ  পাবিলক নটওয়াক াকেবান াপন করেত কতটা  বহন কের?” 

সং হীত উ র িন  লখিচ  ও সারণীেত দয়া হল।   

িচ  ৭.1.6: দশ াপী উপ  পাবিলক নটওয়াক াকেবান াপন ও ফল  ই-গভণেম  বা বায়েন 

BanglaGovNet ক র  

47%

36%

14%
0% 3%

খুব পূণ            

পূণ

মাটামু ট পূণ

 

 

সারণী ৭.1.4 – উ রদাতার সং া 

১. ব ণ ৬৯ 

২. ণ ৫২ 

৩. মাটা  ণ ২১ 

৪. ণ নয়      ০ 

৫. ম  নাই      ৪ 

 

সং হীত উ র থেক দখা গেছ BanglaGovNet  ক  দশ াপী উপ  পাবিলক নটওয়াক াকেবান  

াপন ও ফল  ই-গভণেম  বা বায়েন ণ । উ রদাতারা ায় সবাই (৯৭%) এটােক মাটা  ণ, 

ণ অথবা ব ণ  বেল মেন কেরন ।  
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কে র বা বায়েন আইিস  াবহােরর ফেল সরকােরর িনয়িমত কাজ-কেম উ ত পিরেবশ তির 

জিরেপ  িছল “আপনার মেত BanglaGovNet ক  বা বায়েন আইিস  াবহােরর ফেল সরকােরর 

িনয়িমত কাজ-কেম িক িক িবষেয় উ ত পিরেবশ তিরেত সহায়ক হেয়েছ? ” 

ত  উপকারেভাগীেদর মেত BanglaGovNet ক  বা বায়েন আইিস  াবহােরর ফেল সরকােরর 

িনয়িমত কাজ-কেম িক িক িবষেয় উ ত পিরেবশ তিরেত সহায়ক হেয়েছ তার সং হীত উ র িন  লখিচ  ও 

সারণীেত দয়া হল।   

িচ  ৭.1.7: BanglaGovNet ক  বা বায়েন আইিস  াবহােরর ফেল সরকােরর িনয়িমত কাজ-কেম উ ত 

পিরেবশ তির 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%
92%

78%
91%

84%
74% 78%

 

 

সারণী ৭.1.৫ – উ েরর সং া (একািধক জবাব) 

উ ত পিরেবশ তিরর   উ রদাতার সং া 

১. দ তা ি   ১৩৭ 

২. জবাবিদিহতার দািয় েবাধ  ১১২ 

৩. কােজর তা  ১৩৪ 

৪.স েদর অপচয় কেমেছ  ১২১ 

৫. পিরক না তরাি তকরণ  ১০৮ 
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৬. সবার নগত মান উ য়ন  ১১৪ 

সং হীত উ র থেক দখা গেছ ৯২% উপকারেভাগী মেন কেরন BanglaGovNet ক  থেক আইিস  

াবহােরর ফেল সরকােরর িনয়িমত কাজ-কেম দ তা ি েত সব থেক বিশ সহায়ক হেয়েছ। এছাড়াও কােজর 

তা তিরেত আইিস  াবহার (৯১%) সহায়ক হেয়েছ । আেরা যসব ে  আইিস  াবহার (৯১%) সহায়ক 

হেয়েছ স েলা হেলা:    

 স েদর অপচয় কেমেছ (৮৪%) 

 সবার নগত মান উ য়ন (৭৮%) 

  জবাবিদিহতার দািয় েবাধ (৭৮%)। 

কে র ত  ভাব 

জিরেপ  িছল “ কে র ত  ভাব িক িক? ” 

ত  উপকারেভাগীেদর মেত BanglaGovNet কে র ত  ভােবর সং হীত উ র িন  লখিচ  ও 

সারণীেত দয়া হল।   

িচ  ৭.1.8: BanglaGovNet কে র ত  ভাব 

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%
91%

87%

82%

 

 

সারণী ৭.1.৬ – উ েরর সং া (একািধক জবাব) 

ত  ভাব উ রদাতার সং া 

১. সরকাির অিফেস মে  এক  িনরাপদ সংেযাগ িনি ত করা ১৩৩ 

২. িব মান ওেয়ব হাি ং িসে ম, ই- মইল সবা া তা ১২১ 
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৩. আইিপ বস ভেয়স সবা বা বায়ন ১১৬ 

৪. TOSS (Total Operation Support System) বা বায়ন  ১০৫ 

৫. কমসং ান ি  ১১৪ 

৬. শাসেনর স তা ি  ১২০ 

 

সং হীত উ র থেক দখা গেছ ৯১% উপকারেভাগী মেন কেরন সরকাির অিফেসর মে  এক  িনরাপদ সংেযাগ 

িনি ত করা BanglaGovNet  কে র সবেচেয় বড় ত  ভাব। এছাড়াও িব মান ওেয়ব হাি ং িসে ম, 

ই- মইল সবা া তা ি  িছল ৮৭% উপকারেভাগীর মেত এক  ল ত  ভাব। আেরা যসব ত  

ভাবেক উপকারেভাগীরা িচি ত কেরেছন স েলা হেলা:    

 শাসেনর তা ি  (৮৬%) 

 আইিপ বস ভেয়স সবা বা বায়ন (৮২%) 

  কমসং ান ি  (৮১%)। 

কে র পেরা  ভাব   

জিরেপ  িছল “BanglaGovNet  কে র পেরা  ভাব িক িক িছল?” সং হীত উ র িন  লখিচ  ও 

সারণীেত দয়া হল।   

িচ  ৭.1.9: কে র পেরা  ভাব 

93%

94%

92%

86%

83%

90%

76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96%

১. ই-সরকােরর জন  এক ট মৗিলক …

২. সরকােরর দ তা উ ত করা

৩. নটওয়াক অবকাঠােমা িনমােণর মাধ েম …

৪. আউটেসািসং কােজর পিরেবশ তির করা

৫. নতন নতন কমে  সৃ

৬. দেশ ধীের ধীের G2G, G2B, G2C / G2P সবা …

 

 

 



38 

 

সারণী ৭.1.7 – উ েরর সং া (একািধক জবাব) 

পেরা  ভাব উ রদাতার সং া 

১. ই-সরকােরর জ  এক  মৗিল অবকাঠােমা িনি ত  করা ১৩৭ 

২. সরকােরর দ তা উ ত করা ১৩৫ 

৩. নটওয়াক অবকাঠােমা িনমােণর মা েম সরকাির অিফেসর 

মে  যাগােযাগ উ ত করা 

১৩৩ 

৪. আউটেসািসং কােজর পিরেবশ তির করা ১২৪ 

৫. ন ন ন ন কমে  ি  ১১৮ 

৬. দেশ ধীের ধীের G2G, G2B, G2C / G2P সবা 

বা বায়েনর এক  রাজপথ তির করেত 

 ১২৯ 

 

সং হীত উ র থেক দখা গেছ ৯৪% উপকারেভাগী মেন কেরন সরকােরর দ তা উ ত করা িছল 

BanglaGovNet  কে র সবেচেয় বড় পেরা  ভাব। এছাড়াও যসব পেরা  ভাবেক উপকারেভাগীরা 

িচি ত কেরেছন স েলা হাল:   

 ই-সরকােরর জ  এক  মৗিল অবকাঠােমা িনি ত  করা (৯৩%) 

 নটওয়াক অবকাঠােমা িনমােণর মা েম সরকাির  অিফেসর মে  যাগােযাগ উ ত করা (৯২%) 

 দেশ ধীের ধীের G2G, G2B, G2C / G2P সবা বা বায়েনর এক  রাজপথ তির করেত 

(৯০%)। 

কে র আথ-সামািজক ভাব  

জিরেপ  িছল “BanglaGovNet  কে র আথ-সামািজক ভাব িক িক ?” সং হীত উ র িন  লখিচ েত 

দয়া হল।   
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িচ  7.1.10: BanglaGovNet  কে র  আথ-সামািজক  ভাব 
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82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96%

আইিস  সি য় পিরেষবার খরচ কেম গেছ

িশ া পিরেষবা উপর ত  সহেজ এে স

কমসং ান পিরেষবা িলেত ত  সহেজ এে স

অনলাইন িনব ন সবা উপর ত  সহেজ এে স

িষ সবা উপর ত  সহেজ এে স

া  সবা উপর ত  সহেজ এে স

অ া  অনলাইন পিরেষবা উপর ত  সহেজ এে স

বিধত আথ-সামািজক কায ম

আইিস  বাজার/ আউটেসািসং এর মা েম আ কমসং ােনর 
ি

 

সারণী ৭.১.৮ – উ েরর সং া (একািধক জবাব) 

 BanglaGovNet  কে র আথ-সামািজক ভাব উ রদাতার সং া 

১. আইিস  সি য় পিরেষবার খরচ কেম গেছ ১২৯ 

২. িশ া পিরেষবা উপর ত  সহেজ এে স ১২১ 

৩. কমসং ান পিরেষবা িলেত ত  সহেজ এে স ১২১ 

৪. অনলাইন িনব ন সবা উপর ত  সহেজ এে স ১৩১ 

৫. িষ সবা উপর ত  সহেজ এে স ১২৮ 

৬. া  সবা উপর ত  সহেজ এে স ১৩১ 

৭.  অ া  অনলাইন পিরেষবা উপর ত  সহেজ এে স ১২৬ 

৮. বিধত আথ-সামািজক কায ম ১১৮ 

৯. আইিস  বাজার/ আউটেসািসং এর মা েম 

আ কমসং ােনর ি  ১২০ 

সং হীত উ র থেক দখা গেছ যসব িবষয়েক উপকারেভাগীরা BanglaGovNet  কে র আথ-সামািজক 

ভাব িহেসেব িচি ত কেরেছন স েলা হল:   

 অনলাইন িনব ন সবা উপর ত  সহেজ এে স (৯৪%) 
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 িষ সবা উপর ত  সহেজ এে স (৯৩%) 

 া  সবা উপর ত  সহেজ এে স (৯৩%) 

 অ া  অনলাইন পিরেষবা উপর ত  সহেজ এে স (৯৩%) 

 আইিস  বাজার/ আউটেসািসং এর মা েম আ কমসং ােনর ি  (৯২%) 

 আইিস  সি য় পিরেষবার খরচ কেম গেছ (৮৮%) 

 বিধত আথ-সামািজক কায ম (৮৭%) 

 িশ া পিরেষবা উপর ত  সহেজ এে স (৮৬%) 

 কমসং ান পিরেষবা িলেত ত  সহেজ এে স (৮৬%)। 

 

কে র শি শালী এবং বল িদক 

জিরেপ উপকারেভাগীেদর কে র শি শালী এবং বল িদক িক িক িছল স েলা িচি ত করেত বলা হেয়িছল। 

সং হীত উ র িনে  দয়া হল: 

সারণী ৭.1.০৯ - কে র শি শালী এবং বল িদক 

শি শালী িদক বল িদক 

ই ােনট।  র ণােব েণর অভাব ।  

ই- গভনেম । কািরগির িশ েনর অভাব । 

আই িপ ফান । বল ই ারেনট। 

ি  িনভর সবা চা  করা । এখনও নটওয়াক িদেয় সরকারী সািভস কমেতা চা  হয়িন ।  

শি শালী অি কাল ফাইবার। পযা  কম  বািহনী না থাকা।   

স ক সমেয় ইমি েম শন। ােজ  শষ হবার পর স ক িদকিনেদশনার অভাব। 

 

উপকারেভাগীেদর মতামত 

উপকারেভাগীেদর এই ধরেনর ত ি  ক  বা বায়ন এবং উ িতকরেণ কান মতামত থাকেল স েলা রণ 

করেত অ েরাধ করা হেয়িছল। া  িক  মতামত ও পরামশ িনে  দওয়া হল:  

1. র ণােব েণর জ  পযা  বাব া থাকা েয়াজন।  

2. কািরগির িশ েণর মা েম দ তা ি  করা েয়াজন। 
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3. দ  জনবল িনেয়াগ।   

4. ই ারেনট া উইথ বাড়ােনা েয়াজন।  

5. নটওয়াক িদেয় গভনেম  সািভস আংিশক চা  করা স ব হেয়েছ, এটােক েরা ির চা  করা েয়াজন। 

6. BanglaGovNet নটওয়াক াবহার িনি ত করা েয়াজন। 

7. িনয়িমত মিনটিরং এর ব া করা েয়াজন। 

8. য পািত দখা না ও সাব িণক তদারিক দরকার।   

 

7.0২| িশ ণাথ েদর জিরেপর ফলাফল  

কে র আওতায় কমকতােদর িশ েণর ব া িছল। মালার মা েম িশ ণাথ েদর জিরপ কের  িশ েণর 

কাযকািরতা ায়ন করার জে  ত  সং হ করা হয়। াবিল এবং উ রদাতা ক ক  দ  উ রস েহর 

ফলাফল িচে র মা েম িনে  দখােনা হল। 

িশ েণ অংশ হনকারী িশ ণাথ      

জিরেপ  িছল “কী িশ েণ অংশ হন কেরেছন?” সং হীত উ র িন  লখিচ েত দয়া হল।   

িচ  ৭.২.১: িবিভ  িশ েণ অংশ হনকারী িশ ণাথ  

53%
29%

6%
6% 6%

বিসক কি উটার িলটােরিস

Advanced আই  িশ ণ

 আই  েজ  ােনজেম

ই-গভঃ Awareness ও িভশন

অ া  

 

সং হীত উ র থেক দখা গেছ িশ ণাথ েদর মে  বিসক কি উটার িলটােরিস িশ েণ অংশ ণ কেরেছ 

৫৩%, Advanced ত ি  িশ েণ অংশ হণ কেরেছ ২৯%, ত ি  েজ  ােনজেম  িশ েণ 

অংশ হণ কেরেছ ৬%, ই-গভঃ Awareness ও িভশন িশ েণ অংশ হণ কেরেছ ৬% এবং অ া  ( া  

সফটওয় ার এর উপর) িশ েণ অংশ হণ কেরেছন ৬%। 
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িশ েণর েয়াজনীয়তা     

জিরেপ  িছল “সামি কভােব, আপিন িশ ণ পাওয়া ক িক ভােব দখেছন?” সং হীত উ র িন  লখিচ েত 

দয়া হল।   

িচ  ৭.২.২: িশ ণাথ েদর কােছ িশ ণ পাওয়ার েয়াজনীয়তা 

100%

ব েয়াজনীয়  

 

সং হীত উ র থেক দখা গেছ িশ ণাথ রা সবাই (১০০%) মেন কেরেছন িশ ণ ব েয়াজনীয় িছল । কান 

িশ ণাথ ই মেন কেরন না য িশ ণ েয়াজনীয় িছল না। 

িশ েণর ময়ােদর পযা তা  

জিরেপ  িছল “ িশ েণর ময়াদ কী পযা  িছল?” সং হীত উ র িন  লখিচ েত দয়া হল।   

িচ  ৭.২.3: া  ICT িশ েণর ময়ােদর পযা তা 
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সং হীত উ র থেক দখা গেছ ৫০% িশ ণাথ  মেন কেরন িশ ণ  বই অ  পিরমাণ সময় িছল। আবার, 

৪৪% িশ ণাথ  মেন কেরন িশ ণ  স ক পিরমাণ িছল। মা  ৬% িশ ণাথ  মেন কেরন িশ ণ  বই 

বিশ পিরমাণ সময় িছল।  
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িশ েণর উপকরেণর েয়াজনীয়তা 

জিরেপ  িছল “ িশ েণর উপকরণ িক েয়াজনীয় িছল?” সং হীত উ র িন  লখিচ েত দয়া হল।   

িচ  ৭.২.4: ICT িশ ণ উপকরেণর েয়াজনীয়তা 

63%

32%

5%

সম  েয়াজনীয়

খুব যু গত

আিম এখেনা দিখ নাই 

 

সং হীত উ র থেক দখা গেছ ৬৩% িশ ণাথ  মেন কেরন সম  উপকরণ েয়াজনীয় িছল। ৩২% িশ ণাথ  

মেন কেরন িশ েণর উপকরণ ব ি গত িছল। অ িদেক ৫% িশ ণাথ  িশ েণর উপকরণ এখেনা দেখন 

নাই। কান িশ ণাথ ই মেন কেরন না য িশ েণর কান  উপকরণ েয়াজনীয় িছল না। 

অধীন  কমকতা/ সহকম র জে  িশ েণর  

জিরেপ  িছল “আপিন িক এমন িশ েণ যাগ িদেত আপনার অধীন  কমকতা/ সহকম েক পািরশ/িবেবচনা 

করেবন বা কেরিছেলন?” সং হীত উ র িন  লখিচ েত দয়া হল।   

িচ  ৭.২.5: ত ি  িশ েণ যাগ িদেত অধীন  কমকতা/ সহকম েক পািরশ/িবেবচনা 

100% হ া ঁ

 

সং হীত উ র থেক দখা গেছ সব িশ ণাথ  (১০০%)ত েদর অধীন  কমকতা/ সহকম েক এমন িশ েণ যাগ 

িদেত পািরশ/িবেবচনা করেবন বা কেরিছেলন । কান িশ ণাথ ই ত েদর অধীন  কমকতা/ সহকম েক এমন 

িশ েণ যাগ িদেত িনেষধ  করেবন না বা কেরন নাই। 

িশ েণ কমে ে  উ িত সাধন  

জিরেপ  িছল “এই িশ েণ আপিন য িনিদ  ান / ধারনা, দ তা অজন কেরেছন তা আপনার কমে ে  বা 

আইিস   সং া  য ান/ ধারনা অজন উ িত সাধন েয়াজন িছল, তা িক হেয়েছ?” সং হীত উ র িন  

লখিচ েত দয়া হল।   
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িচ  ৭.২.6: িশ েণ া  ান / ধারণা, দ তা অজেন কমে ে  উ িত সাধন হেয়িছল িকনা 

83%
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হ া না
 

সং হীত উ র থেক দখা গেছ ৮৩% িশ ণাথ  মেন কেরন িশ েণর ফেল কমে ে  উ িত সাধন হেয়িছল। 

১৭% িশ ণাথ  মেন কেরেছন িশ েণ কমে ে  উ িত সাধন হয় নাই। 

ফেলা-আপ িশ েণর েয়াজনীয়তা 

জিরেপ  িছল “আপিন িক মেন কেরন আপনার ফেলা-আপ িশ ণ েয়াজন?” সং হীত উ র িন  লখিচ েত 

দয়া হল।   

িচ  ৭.২.7: ফেলা-আপ িশ ণ েয়াজনীয়তা 
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সং হীত উ র থেক দখা গেছ ৮৪% িশ ণাথ  মেন কেরন ফেলা-আপ িশ েণর েয়াজন িছল। ১৬% 

িশ ণাথ  মেন কেরন ফেলা-আপ িশ েণর  েয়াজন িছল না। 

তৎকালীন সবা দােনর জ  িশ েণর যথাথতা 

জিরেপ  িছল “আপিন িক মেন কেরন BanglaGovNet কম চীর আওতায় য িশ ণ দান করা হেয় িছল 

তা এই সবা দােনর জ  যেথ  িছল?” সং হীত উ র িন  লখিচ েত দয়া হল।   

িচ  ৭.2.8: তৎকালীন সবা দােনর জ  িশ েণর যথাথতা 
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সং হীত উ র থেক দখা গেছ ৪১% িশ ণাথ  মেন কেরন BanglaGovNet  কে র আওতায় য িশ ণ 

দান করা হেয়িছল তা তৎকালীন সবা দােনর জ  যেথ  িছল। ৫৯% িশ ণাথ  মেন কেরন িশ ণ 

তৎকালীন সবা দােনর জ  যেথ  িছল না। 

িতিদেনর কায েম ত ি র বহার 

জিরেপ  িছল “ িশ েণর েব িতিদেনর কায েমর কত ভাগ কাজ ত ি  বহার কের করেতন? 

িশ েণর পের িতিদেনর কায েমর কত ভাগ কাজ ত ি  বহার কের কেরন?” সং হীত উ র িন  

লখিচ েত দয়া হল।   

িচ  ৭.২.9: িতিদেনর কায েম আইিস র বহার 
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সং হীত উ র থেক দখা গেছ িশ েণর েব ৬% কমকতা িতিদেনর কানও কাজই ত ি  বহার কের 

করেতন না। ৫৯% কমকতা িতিদেনর কায েমর ২৫% কাজ ত ি  বহার কের করেতন, ১৮% কমকতা 

িতিদেনর কায েমর ৫০% কাজ ত ি  বহার কের করেতন, ১৮% কমকতা িতিদেনর কায েমর ৭৫% 

কাজ ত ি  বহার কের করেতন এবং কান কমকতাই িতিদেনর কায েমর ১০০% ত ি  বহার 

কের করেতন না।   

িশ ণ দােনর পের ৫% কমকতা িতিদেনর কানও কাজই ত ি  বহার কের কেরন না । ১০% কমকতা 

িতিদেনর কায েমর ১০০% ত ি  বহার কের কেরন, ২০% কমকতা িতিদেনর কায েমর ৭৫% 

ত ি  বহার কের কেরন, ৫০% কমকতা িতিদেনর কায েমর ৫০% ত ি  বহার কের কেরন এবং 

১৫% কমকতা িতিদেনর কায েমর ২৫% ত ি  বহার কের কেরন।  
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অ ম অ ায় 

পািরশ 

৮.০1।  পািরশ 

1. াহক পযােয় তথা সরকাির কমে ে  সবা দান করার লে  কে র সবা িনি তকরেণর জ  

ব াপনা ও জবাবিদিহতা িনি ত করেত হেব। এ পদে েপর অংশ িহেসেব নটওয়ােকর সম া 

সমাধােনর জ  জলা পযােয় ওয়ান প সািভস স ার গেড় তালা যেত পাের। 

2. কে র কায ম টকসই করার জ  ক র র ণােব ণ স েক িনিদ  িদক িনেদশনা দান করা 

যেত পাের। 

3. বাংলােদশ কি উটার কাউি ল ক ক বা াবািয়ত িবিসিস থেক সিচবালয় এবং ঢাকা  সকল সরকাির 

অিফেস অপ ক াল ফাইবার াকেবান  র ণােব ণ কােজর জ  িব িসএল- ক কােজ লাগােনা যেত 

পাের। এে ে  িবিসিস ও িব িসএল সমি ত উে াগ হণ করেত পাের। 

4. ক র আওতায় ৫৮  ম ণালয়/ িবভােগ সংেযাগ দােনর কথা থাকেলও এক  িনিদ  পেয়  পয  

রাউটার াপন করা হেয়েছ। িত  ম ণালেয়র নটওয়াক সংেযাগ িনি ত করার ব া হণ করা যেত 

পাের। 

5. ক র মা েম সরকাির দ ের সরবরাহ ত আইিপ টিলেফােনর াইে েনে র াপাের পদে প হণ 

করা যেত পাের। 

6. ক র মা েম বা বািয়ত সরকাির ই ােনট বহার তরাি ত করার উে াগ হণ করা যেত পাের। 

7. েয়াজনীয়তা অ সাের নটওয়াক মিনটিরং সফটওয় ার TOSS িসে ম এর কায ম বিধত করা যেত 

পাের। 

8. ক র লীজ লাইন র াল সািভেসর জ  াইে েন  ি েত লীজ লাইন সংেযাগ াহত হেল 

জিরমানা হার িনধারণ করা যেত পাের। 

9. কে র মা েম িনেয়াগ ত অ ািস া  া ামারেদর ক াপািস  ডেভলপেমে র াপাের ব া নয়া 

যেত পাের।  

10. ক  সমাি র পের এর কায ম টকসই করার জ  িদক িনেদশনা দান করা যেত পাের। 

11. ক  সমাি র পর য পািত িক কােজ বহার করা হেব এর জ  নীিতমালা দান করা যেত পাের। 

12. ধীর  গিতর ই-১ সংেযাগ অপ ক াল ফাইবার ক াবেলর সাহাে  িত াপন করা যেত পাের।  

13. সরকাির কমে ে  সবা দােনর লে  বাংলাগভেনট কে র াকেবান বহার কের নয়া ন ন ক  

স েহর (ইনেফা সরকার-২, ইনেফা সরকার-৩) মে  সম য় এবং ইি ে শেনর উে াগ হণ করা যেত 

পাের।  
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সং ি স হ 
 

সং ি  ১.1 সব জলা ও উপােজলার তািলকা 

িমক নং              জলা             উপােজলা 
ঢাকা িবভাগ 

১ ঢাকা  ধামরাই 
2 গাজী র  কাপািসয়া 
3 ফিরদ র  ভা া 
৪ গাপালগ  ংগীপাড়া 
5 িকেশারগ   িমঠামইন 
6 মাদারী র  কালিকিন 
7 মািনকগ   িশবালয় 
8 ি গ   লৗহজং 
9 নারায়ণগ  সানারগ  
১0 নরিসংদী  রায় রা 
১1 রাজবাড়ী  পাংশা 
১2 টা াইল  সিখ র 
১3 শরীযত় র  জািজরা 

ময়মনিসংহ িবভাগ 
১4 ময়মনিসংহ  ি শাল 
15 জামাল র বকশীগ  
১6 ন েকাণা  বধলা 
১7 শর র  নকলা  

চ াম িবভাগ 
১৮ চ াম  হাটহাজারী 
১৯ বা রবান  লামা 
২০ া ণবািড়য়া  কসবা 
২১ চ দ র  ক য়া 
২২ িম া ব ড়া 
২৩ ক বাজার চকিরয়া 
২৪ ফনী  ছাগলনাইয়া  
২৫ খাগড়াছিড়  মািনকছিড ়
২৬ ল ী র  রায় র 
২৭ নাযা়খালী  বণচর 
২৮ রা ামা   কা াই 

বিরশাল িবভাগ 
২৯ বিরশাল  আৈগলঝাড়া 
৩০ বর না  আমতলী 
৩১ ভালা  দৗলতখান 
৩২ ঝালকা   নলিছ  
৩৩ প য়াখালী  মিক 
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৩৪ িপেরাজ র  ভা ািরয়া 
লনা িবভাগ 

৩৫ লনা  িরয়া  
৩৬ বােগরহাট  মাংলা 
৩৭ য়াডা া  জীবননগর 
৩৮ যেশার  মিণরাম র 
৩৯ িঝনাইদহ শল পা 
৪০ ি য়া  ভড়ামারা 
৪১ মা রা  শািলখা 
৪২ মেহর র িজবনগর 
৪৩ নড়াইল  লাহাগড়া 
৪৪ সাত ীরা  কািলগ  

রাজশাহী িবভাগ 
৪৫ রাজশাহী  বাঘা  
৪৬ ব ড়া  শর র  
৪৭ চ পাইনবাবগ   গাম া র 
৪৮ জয় রহাট  প চিবিব  
৪৯ নওগ  বদলগাছী  
৫০ নােটার  িসংড়া 
৫১ পাবনা  জানগর 
৫২ িসরাজগ   কাজী র 

রং র িবভাগ 
৫৩ রং র  পীরগ   
৫৪ িদনাজ র  পাবতী র  
৫৫ গাইবা া  গািব গ   
৫৬ িড় াম  রাজারহাট 
৫৭ লালমিনরহাট আিদতমারী  
৫৮ নীলফামারী  সয়দ র  
৫৯ প গড ় ত িলয়া 
৬০ ঠা রগ ও  বািলয়াডা ী  

িসেলট িবভাগ 
৬১ িসেলট  গালাপগ  
৬২ হিবগ   বািনয়াচং 
৬৩ মৗলভীবাজার ম ল 
৬৪ নামগ   জগ াথ র 
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সং ি  ১.2 Email Domainতািলকা  

Sl/ 
No. Details Domain Name Org. Name Domain Name 

Total 
User 

1 Anti Corruption Commission ACC mail.acc.org.bd 96 

2 Bangladesh Accreditation Board 

BANGLADESH 
ACCREDTATION 
BOARD 

webmail.bab.org.bd 16 

3 Bangladesh Computer Council BCC mail.bcc.gov.bd 215 

4 
Bank and Financial Instutions 
Division BFID mail.bfid.gov.bd 9 

5 Hi-Tech Park Authority Bangladesh BHTPA mail.bhtpa.gov.bd 53 
6 Cabinet Division CABINET DIVISION webmail.cabinet.gov.bd 84 
7 Controller of Certifying Authority CCA webmail.cca.gov.bd 32 
8 Chittagong Dry Dock Limite CDDL mail.cddl.gov.bd 11 
9 Disaster Management Bureau DMB mail.dmb.gov.bd 18 

10 
Department Of Land Records And 
Survey DLRS mail.dlrs.gov.bd 62 

11 Dhaka Medical College DMC mail.dmc.gov.bd 44 
12 Eservice E-SERVICE mail.eservice.gov.bd 2 
13 Election Commission Bangladesh ECS mail.ecs.gov.bd 39 

14 
Energy and Mineral Resources 
Division 

EMRD mail.emrd.gov.bd 60 

15 Health Service Division HSD mail.hsd.gov.bd 1 
16 Hi-Tech Park Authority Bangladesh HTPBD mail.htpbd.org.bd 22 

17 
Implementation Monitoring and 
Evaluation Division IMED mail.imed.gov.bd 79 

18 
Information and Communication 
Technology Division 

Information and 
Communication 
Technology Division 

mail.ictd.gov.bd 121 

19 
Information Technology Engineers 
Examination 

Information 
Technology 
Engineers 
Examination 

mail.itee.bcc.net.bd 10 

20 Internal Resources Division IRD mail.ird.gov.bd 38 
21 Jessore Board Jessore Board mail.jessoreboard.gov.bd 17 
22 Law Justice Division LAWJUSTICEDIV mail.lawjusticediv.gov.bd 36 
23 Land Reform Board LRB mail.lrb.gov.bd 47 
24 Ministry of Home Affairs MHA mail.mha.gov.bd 60 
25 Ministry of Commerce MINCOM mail.mincom.gov.bd 82 

26 Ministry of Communication 
Ministry of 
Communication webmail.moc.gov.bd 106 

27 Ministry of Defence Ministry of Defence mail.mod.gov.bd 110 

28 
Ministry of Disaster Management 
and Relief 

Ministry of Disaster 
Management and 
Relief 

mail.modmr.gov.bd 83 

29 Ministry of Food Ministry of Food mail.mofood.gov.bd 38 
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30 
Ministry of Information & 
Communication Technology 

Ministry of 
Information & 
Communication 
Technology 

mail.moict.gov.bd 35 

31 Ministry of Land MINLAND mail.minland.gov.bd 80 
32 Ministry of Agriculture MOA webmail.moa.gov.bd 81 
33 Ministry of Cultural Affairs MOCA mail.moca.gov.bd 39 

34 
Ministry of Civil Aviation and 
Tourism MOCAT mail.mocat.gov.bd 70 

35 Ministry of Fisheries And Livestock MOFL mail.mofl.gov.bd 38 
36 MOHPW MOHPW mail.mohpw.gov.bd 42 
37 Ministry of Labour and Employment MOLE webmail.mole.gov.bd 54 
38 Ministry of Liberation War Affairs MOLWA mail.molwa.gov.bd 48 
39 Ministry of Public Administration MOPA webmail.mopa.gov.bd 5000 

40 
Ministry of primary and mass 
education MOPME mail.mopme.gov.bd 45 

41 
Ministry of Posts and 
Telecommunication MOPT webmail.mopt.gov.bd 33 

42 Ministry of Railways MOR mail.mor.gov.bd 55 
43 Ministry of Religious Affairs MORA mail.mora.gov.bd 41 
44 Ministry of Shipping MOS webmail.mos.gov.bd 89 
45 Ministry of Science and Technology MOST mail.most.gov.bd 76 
46 Ministry of Textile and Jute MOTJ mail.motj.gov.bd 52 
47 Power Division Power Division webmail.Powerdivision.gov.bd 42 
48 Post & Telecommunication Division PTD mail.ptd.gov.bd 58 

49 
Road Transport and Highways 
Division RTHD webmail.rthd.gov.bd 107 

50 Security Services Divition SSD mail.ssd.gov.bd 59 
51 STARTUOBD STARTUOBD mail.startupbd.gov.bd 3 

52 
Disaster Management and Relief 
Division 

Disaster 
Management and 
Relief Division 

webmail.dmrd.gov.bd 1 

53 ICT Directorate of Bangladesh DOICT mail.doict.gov.bd 12 

54 
Inter-Service Public 
Relations Directorate ISPR mail.ispr.gov.bd 15 

55 Ministry of Helthe Family Welfare MOHFW mail.mohfw.gov.bd 93 
56 PROBASHI PROBASHI mail.probashi.giv.bd 1 

57 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 
DIVISION 

SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 
DIVISION 

mail.moict.gov.bd 1 

Total User 7861 
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সং ি  ১.3 Major Euipement Distribution List 

No.   
Ministry / Division  

IP Network   
Org  Device 1 Device 2 Connection 

1 M/O Agriculture   

Cisco 6503 Cisco 3560 BTCL 

2 M/O Fisheries and Livestock   
3 M/O Health & Family Welfare   
4 M/O Housing & Public Works   
5 M/O Information   
6 M/O Land   
7 Energy and Mineral Resources Division  
8 M/O Religious Affairs   
9 Disaster Management and Relief Division   

10 Cabinet Division   
11 M/O Establishment   
12 M/O Commerce   
13 M/O Chittagong Hill Tracts Affairs   
14 Law & Justice division  
15 Legislative parliamentary affairs  
16 M/O Primary and Mass Education   
17 M/O Civil Aviation and Tourism   
18 M/O Cultural Affaires   
19 M/O Education   
20 Power Division   
21 M/O Environment and Forest   
22 M/O Textiles and Jute   
23 M/O Science and Information & Communication Technology   
24 M/Of Shipping   
25 M/O Social Welfare   
26 M/O Women & Children Affaires   
27 M/O Posts and Telecommunications   
28 M/O Water Resources   
29 M/O Youth and Sports   
30 M/O Expatriates' Welfare and Overseas Employment   
31 M/O Home Affairs   
32 Finance Division   
33 M/O Labour and Employment   
34 Local Government division  
35 Rural development & Co-operative division  
36 Banking Division   
37 Food Division   
38 Roads and Railway Division   
39 Planning Division  

 Cisco 3560 BTCL 
40 Economic Relation Division   
41 Implementation Monitoring & Evaluation Division   
42 Internal Resource Division   
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43 Bangladesh Election Commission   Cisco 6503 Cisco 3560 BTCL 
44 Statistic Division   Cisco 3560 BTCL 
45 M/O Defense    Cisco 3560 BTCL 
46 M/O Foreign Affairs    Cisco 3560 BTCL 
47 M/O Industry    Cisco 3560 BTCL 
48 M/O Liberation War Affairs   Cisco 6503 Cisco 3560 BTCL 
49 Bridge Division    Cisco 3560 BTCL 
50 Bangladesh Parliament Secretariat   Cisco 3560 BTCL 
51 President's Office   Cisco 3560 BTCL 
52 Prime Minister Office    Cisco 3560 BTCL 
53 Armed Forces Division    Cisco 3560 BTCL 
54 Information Commission    Cisco 3560 BTCL 

55 Bangladesh Energy Regulatory Commission(BERC)   Cisco 3560 BTCL 

56 PMO Residence   Cisco 3560 BTCL 
 

No.   
Department and other organizations  

IP Network   
Org  Device 1 Device 2 Connection 

1 Bangladesh Bureau of Statistics    Cisco 3560 BTCL 
2 Department of Architecture    Cisco 3560 BTCL 
3 Bangladesh Computer Council (BCC)   Cisco 6503 Cisco 3560 BTCL 
4 Office of the Controller of Certifying Authorities   Cisco 3560 BTCL 
5 Bangladesh Hi-Tech Park Authority     Cisco 3560 BTCL 

6 Bangladesh National Scientific and Technical 
Documentation Centre (BANSDOC)    Cisco 3560 BTCL 

7 Department of Co-Operative    Cisco 3560 BTCL 
8 Directorate of Technical Education    Cisco 3560 BTCL 
9 National Curriculum and Textbook Board  Cisco 6503 Cisco 3560 BTCL 

10 University Grants Commission   Cisco 3560 BTCL 
11 Department of Environment (DOE)     Cisco 3560 BTCL 
12 Islamic Foundation Bangladesh   Cisco 6503 Cisco 3560 BTCL 
13 Department of National Archives & Library   Cisco 3560 BTCL 
14 Bangladesh Technical Education Board  Cisco 6503 Cisco 3560 BTCL 
15 The Department of Social Services    Cisco 3560 BTCL 
16 Department of Immigration and Passports   Cisco 3560 BTCL 
17 Local Government Engineering Department   Cisco 3560 BTCL 
18 Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research    Cisco 3560 BTCL 
19 Bangabandhu Sheikh Mojibur Rahman Novo Theatre   Cisco 3560 BTCL 
20 Bangladesh Road Transport Authority (BRTA)   Cisco 6503 Cisco 3560 BTCL 
21 Bangladesh Public Services Commission   Cisco 3560 BTCL 
22 Civil Aviation Authority of Bangladesh   Cisco 3560 BTCL 
23 Bureau of Non Formal Education(BNFE)   Cisco 3560 BTCL 
24 Directorate General of Health Services (DGHS)   Cisco 3560 BTCL 
25 Bangladesh Forest Department    Cisco 3560 BTCL 
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26 Bangladesh Parjatan Corporation (National Tourism 
Organization)    Cisco 3560 BTCL 

27 Disaster Management Bureau    Cisco 3560 BTCL 
28 Department of Relief & Rehabilitation (DRR)    Cisco 3560 BTCL 
29 Directorate of Livestock Services    Cisco 3560 BTCL 
30 Department of Agricultural Marketing (DAM)  Cisco 6503 Cisco 3560 BTCL 
31 Agriculture Information Service (AIS)   Cisco 3560 BTCL 
32 Department of Agricultural extension (DAE)   Cisco 3560 BTCL 
33 Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC)   Cisco 3560 BTCL 
34 Dhaka Water Supply and Sewerage Authority (WASA)    Cisco 3560 BTCL 
35 Bangladesh Rural Development Board    Cisco 3560 BTCL 
36 Directorate of Drug Administration (DDA)  Cisco 6503 Cisco 3560 BTCL 
37 Trading Corporation of Bangladesh (TCB)    Cisco 3560 BTCL 
38 Export Promotion Bureau (EPB) Bangladesh    Cisco 3560 BTCL 
39 Bangladesh Handloom Board (BHB)   Cisco 3560 BTCL 
40 Bangladesh Textiles Mills corporation (BTMC)   Cisco 6503 Cisco 3560 BTCL 
41 Bangladesh Steel & Engineering Corporation (BSEC)    Cisco 3560 BTCL 
42 Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation (Petrobangla)   Cisco 3560 BTCL 
43 Bangladesh Police   Cisco 3560 BTCL 
44 Bangladesh Telecommunications Company Limited (BTCL)   Cisco 6503 Cisco 3560 BTCL 
45 Bangladesh Submarine Cable Company limited(BSCCL)   Cisco 3560 BTCL 
46 Women Affairs Department   Cisco 3560 BTCL 
47 National Museum of Science & Technology    Cisco 3560 BTCL 
48 Department of Public Library    Cisco 3560 BTCL 
49 Bangladesh Atomic Energy Commission   Cisco 3560 BTCL 

50 Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission 
(BTRC)    Cisco 3560 BTCL 

51 Road and Highway Department    Cisco 3560 BTCL 
52 Bureau of NGO Affairs   Cisco 3560 BTCL 
53 Department of Fisheries    Cisco 3560 BTCL 
54 Fisheries and Livestock Information Department    Cisco 3560 BTCL 
55 Public Works Department (PWD)   Cisco 3560 BTCL 
56 Land Appeal Board   Cisco 6503 Cisco 3560 BTCL 
57 Department of Narcotics Control    Cisco 3560 BTCL 
58 Anti-Corruption Commission   Cisco 3560 BTCL 
59 National Board of Revenue (NBR)   Cisco 6503 Cisco 3560 BTCL 
60 Department of Public Health Engineering   Cisco 3560 BTCL 
61 Comptroller and Auditor General of Bangladesh   Cisco 3560 BTCL 
62 Office of the Controller General of Accounts   Cisco 3560 BTCL 
63 Department of Mass Communication    Cisco 3560 BTCL 
64 Bureau of Manpower, Employment and Training    Cisco 3560 BTCL 
65 Bangladesh Overseas Employment and Services Limited   Cisco 3560 BTCL 
66 Directorate of Sports    Cisco 3560 BTCL 
67 Supreme Court of Bangladesh   Cisco 3560 BTCL 
68 National Housing Authority    Cisco 3560 BTCL 
69 Bangladesh Madrasah Education Board   Cisco 3560 BTCL 
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70 Education Board Dhaka   Cisco 3560 BTCL 
71 Dhaka south City Corporation    Cisco 3560 BTCL 
72 Office of the Registrar of Joint Stock Companies & Firms   Cisco 3560 BTCL 
73 Bangladesh Railway    Cisco 3560 BTCL 
74 Directorate of Registration   Cisco 3560 BTCL 
75 Directorate of Food   Cisco 3560 BTCL 
76 Bangladesh Shishu Academy     Cisco 3560 BTCL 
77 Directorate of National Savings   Cisco 3560 BTCL 
78 House Building Finance Corporation   Cisco 6503 Cisco 3560 BTCL 
79 Directorate of Labour    Cisco 3560 BTCL 
80 Office of the Chief Inspector o Factories    Cisco 3560 BTCL 
81 Rajdhani Unnayan Kartipokkha (Rajuk)    Cisco 3560 BTCL 
82 BIWTC    Cisco 3560 BTCL 

83 Office of the Chief Controller of Imports and Exports 
(CCI&E)    Cisco 3560 BTCL 

84 Department of Textiles (DOT)   Cisco 3560 BTCL 
85 Department of Jute    Cisco 3560 BTCL 
86 Department of Youth Development   Cisco 3560 BTCL 
87 Jiban Bima Corporation    Cisco 3560 BTCL 
88 Shadharan Bima Corporation    Cisco 3560 BTCL 
89 Bangladesh Chemical Industries Corporation (BCIC)    Cisco 3560 BTCL 
90 Bangladesh Jute Mills Corporation (BJMC)   Cisco 6503 Cisco 3560 BTCL 

91 Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation 
(BSCIC)    Cisco 3560 BTCL 

92 BIWTA    Cisco 3560 BTCL 
93 Department of Shipping    Cisco 3560 BTCL 
94 Bangladesh Bank   Cisco 3560 BTCL 
95 Bangladesh Power Development Board (BPDB)    Cisco 3560 BTCL 
96 Bangladesh Water Development Board     Cisco 3560 BTCL 
97 Bangladesh Betar    Cisco 3560 BTCL 
98 Bangladesh Post Office   Cisco 6503 Cisco 3560 BTCL 
99 Bangladesh Export Processing Zone Authority (BEPZA)   Cisco 3560 BTCL 

100 Border Guard Bangladesh   Cisco 3560 BTCL 

101 Bangladesh Bureau of Educational Information & Statistics 
(BANBEIS)   Cisco 3560 BTCL 

102 Directorate General of Family Planning   Cisco 3560 BTCL 
103 Directorate of Primary Education   Cisco 3560 BTCL 
104 Directorate of Land Record and Survey   Cisco 3560 BTCL 
105 Bangladesh Public Administration Training Centre(BPATC)    Cisco 3560 BTCL 
106 Biman Bangladesh Airlines    Cisco 3560 BTCL 
107 Directorate of Secondary and Higher Education    Cisco 3560 BTCL 
108 Bangladesh Ansar and VDP   Cisco 3560 BTCL 
109 Bangladesh Television    Cisco 3560 BTCL 
110 Rural Electrification Board (REB)    Cisco 3560 BTCL 
111 Dhaka Power Distribution Company (DPDC)    Cisco 3560 BTCL 
112 Information Department   Cisco 3560 BTCL 
113 Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI)   Cisco 3560 BTCL 
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114 Non-Govt Teacher's registration & Certification authority   Cisco 3560 BTCL 
115 Copyright Office  Cisco 3560 F@H 

116 Bangladesh Bridge Authority  Cisco 3560 F@H 

117 Hydrocarbon Unit   Cisco 3560 F@H 

118 Electricity Generation Company ltd  Cisco 3560 F@H 

119 SFDF   Cisco 3560 F@H 

120 DNCRP  Cisco 3560 F@H 

121 Bangladesh Land Port Authority  Cisco 3560 F@H 

122 PGCB Ltd.  Cisco 3560 F@H 

123 Bangladesh Employee welfare Board  Cisco 3560 F@H 

124 Office of Divisional Commissioner  Cisco 3560 F@H 

125 Bangladesh Tariff commission  Cisco 3560 F@H 

126 Tax Zone-2  Cisco 3560 F@H 

127 Tax Zone-4  Cisco 3560 F@H 

128 Tax Appellate Zone-3  Cisco 3560 F@H 

129 Large Tax Payer Unit (Tax)  Cisco 3560 F@H 

130 Large Tax Payer Unit (VAT)  Cisco 3560 F@H 

131 Tax Appalet Zone-1  Cisco 3560 F@H 

132 Tax Appellate Zone-2  Cisco 3560 F@H 

133 Privatization Commission  Cisco 3560 F@H 

134 Directorate of Government Transport  Cisco 3560 F@H 

135 Dhaka Transport Coordination Board(DTCB)   Cisco 3560 F@H 

136 Power Cell (10th Flr)  Cisco 3560 F@H 

137 NWP (North West Power Generation company Ltd.   Cisco 3560 F@H 

138 Education Engineering Department  Cisco 3560 F@H 

139 CPEIMU   Cisco 3560 F@H 

140 National Sports Council  Cisco 3560 F@H 

141 Land Reform Board   Cisco 3560 F@H 

142 Department of Pater's, Designs and Trademarks  Cisco 3560 F@H 

143 Office of the Chief Inspector or Boiler  Cisco 3560 F@H 

144 National Institute of Neuroscience & Hospital   Cisco 3560 F@H 

145 National Institute of Local Government (NILG)  Cisco 3560 F@H 

146 Bangladesh Meteorological Department  Cisco 3560 F@H 

147 Bangladesh Space Research & Remote Sensing 
Organization (SPARRSO)  Cisco 3560 F@H 

148 National Institute of Mass Media  Cisco 3560 F@H 

149 Financial Management Academy (FIMA)  Cisco 3560 F@H 

150 Dhaka City Corporation, Uttar  Cisco 3560 F@H 

151 National Academy for Planning and Development (NAPD)  Cisco 3560 F@H 

152 Bangladesh Civil Service Administration Academy  Cisco 3560 F@H 

153 National Academy for Educational Management (NAEM)  Cisco 3560 F@H 

154 Bangladesh Shilpakala Academy  Cisco 3560 F@H 

155 Department of Films & Publications (DFP)  Cisco 3560 F@H 

156 Investment Corporation of Bangladesh (ICB)  Cisco 3560 F@H 

157 National Library  Cisco 3560 F@H 

158 Fire Service and Civil Defense Directorate  Cisco 3560 F@H 
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159 Board of Investment  Cisco 3560 F@H 

160 Bangladesh Institute of Administration and Management 
(BIAM)  Cisco 3560 F@H 

161 RAB Headquarter  Cisco 3560 F@H 

162 Cotton Development Board  Cisco 3560 F@H 

163 Department of  Printing, Stationary, Forms and 
Publications  Cisco 3560 F@H 

164 Bangladesh Agricultural Research Council (BARC)  Cisco 3560 F@H 

165 Regional Public Administration Training Centre  Cisco 3560 F@H 

166 Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University  Cisco 3560 F@H 

167 Bangladesh Film Development Corporation (BFDC)  Cisco 3560 F@H 

168 Bangladesh Industrial Technical Assistance Center (BITAC)  Cisco 3560 F@H 

169 Bangladesh Fisheries Development Corporation  Cisco 3560 F@H 

170 Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS)  Cisco 3560 F@H 

171 Bangladesh Freedom Fighters Welfare Trust  Cisco 3560 F@H 

172 Bangladesh Forest Industries Development Corporation. 
(BFIDC)  Cisco 3560 F@H 

173 Department of Explosives  Cisco 3560 F@H 

174 National Security Intelligence(NSI)  Cisco 3560 F@H 

175 Department of Railway Inspection  Cisco 3560 F@H 

176 Department of Prisons  Cisco 3560 F@H 

177 Bangladesh Film Archive (BFA)  Cisco 3560 F@H 

178 Land Administration Training Centre  Cisco 3560 F@H 

179 National Institute of Cardio Vascular Diseases  Cisco 3560 F@H 

180 National Institute of Traumatology and Rehabilitation  Cisco 3560 F@H 

181 National Institute of Ophthalmology  Cisco 3560 F@H 

182 Soil Development Institute  Cisco 3560 F@H 

183 Public Health Nutrition Institute  Cisco 3560 F@H 

184 Public Health Nutrition Institute and Hospital  Cisco 3560 F@H 

185 National Institute of Chest Disease and Hospital  Cisco 3560 F@H 

186 Department of Local Revenue Audit  Cisco 3560 F@H 

187 Securities and Exchange Commission  Cisco 3560 F@H 

188 Bangladesh Press Council  Cisco 3560 F@H 

189 Geological Survey of Bangladesh (GSB)  Cisco 3560 F@H 

190 Bureau of Mineral Development (BMD)  Cisco 3560 F@H 

191 Bangla Academy  Cisco 3560 F@H 

192 National Institute of Population Research and Training 
(NIPORT)  Cisco 3560 F@H 

193 National Museum  Cisco 3560 F@H 

194 Bangladesh Press Institute  Cisco 3560 F@H 

195 Jatiya Mohila Sangstha(JMS)  Cisco 3560 F@H 

196 Energy and Mineral Resources Division  Cisco 3560 F@H 

197 Bangladesh Red Crescent Society (BDRCS)  Cisco 3560 F@H 

198 The Office of Bangladesh WAQF Administrator  Cisco 3560 F@H 

199 Bangladesh Film Sensor Board  Cisco 3560 F@H 

200 Department of Archeology  Cisco 3560 F@H 

201 Coast Guard Headquarters  Cisco 3560 F@H 
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202 Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS)  Cisco 3560 F@H 

203 National Disable Development Foundation  Cisco 3560 F@H 

204 Rural Power Company Ltd.  Cisco 3560 F@H 

205 Bangladesh Milk producers’ Co-operative Union Limited  Cisco 3560 F@H 

206 Tax Training Directorate  Cisco 3560 F@H 

207 Customs Bond Commissionerat  Cisco 3560 F@H 

208 Minimum Wages Board  Cisco 3560 F@H 

209 Department of Electricity Adviser and Chief Inspector of 
Electricity  Cisco 3560 F@H 

210 Bangladesh Sugar & Food Industries Corporation (BSFIC)  Cisco 3560 F@H 

211 Department of Tax Inspection  Cisco 3560 F@H 

212 Customs Intelligence & Investigation Directorate  Cisco 3560 F@H 

213 Customs Valuation and Internal Audit Commissionerate  Cisco 3560 F@H 

214 Customs, Excise & VAT Commissionerate, Dhaka (South)  Cisco 3560 F@H 

215 Customs, Excise & VAT Commissionerate, Dhaka (North)  Cisco 3560 F@H 

216 Directorate of VAT, Audit, Intelligences & Investigation  Cisco 3560 F@H 

217 Dhaka Electric Supply Company Ltd.  Cisco 3560 F@H 

218 Bangladesh Road Transport Corporation (BRTC)  Cisco 3560 F@H 

219 Hazz Office  Cisco 3560 F@H 

220 Water Resources Planning Organization (WARPO)  Cisco 3560 F@H 

221 Foreign Service Academy  Cisco 3560 F@H 

222 Bangladesh Ordinance Factories    Cisco 3560 F@H 

223 Dhaka Medical College & Hospital  Cisco 3560 F@H 

224 Urban Development Department  Cisco 3560 F@H 

 

No.   
District  

IP Network    
Org  Device 1 Device 2 Connection 1 Connection 2 

DHAKA DIVISION     
0 Dhaka DHQ Cisco 7609    
1 Dhaka   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

2 Faridpur   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

3 Gazipur   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

4 Gopalganj   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

5 Jamalpur   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

6 Kishoreganj   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

7 Madaripur   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

8 Manikganj   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

9 Munshiganj   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

10 Mymensingh   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

11 Narayanganj   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

12 Norsingdi   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

13 Netrokona   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

14 Rajbari   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

15 Shariatpur   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

16 Sherpur   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 
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17 Tangail   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

CHITTAGONG DIVISION     
18 Chittagong   Cisco 7609 Cisco 3560 BTCL F@H 

19 Bandarban   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

20 Brahmanbaria   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

21 Chandpur   Cisco 7609 Cisco 3560 BTCL F@H 

22 Comilla   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

23 Cox’s Bazar   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

24 Feni   Cisco 7609 Cisco 3560 BTCL F@H 

25 Khagrachari   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

26 Laksmipur   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

27 Noakhali   Cisco 7609 Cisco 3560 BTCL F@H 

28 Rangamati   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

BARISAL DIVISION     
29 Barisal   Cisco 7609 Cisco 3560 BTCL F@H 

30 Barguna   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

31 Bhola   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

32 Jhalokathi   Cisco 7609 Cisco 3560 BTCL F@H 

33 Patuakhali   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

34 Perojpur   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

KHULNA DIVISION     
35 Khulna   Cisco 7609 Cisco 3560 BTCL F@H 

36 Bagerhat   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

37 Chuadanga   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

38 Jessore   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

39 Jhenaidah   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

40 Kushtia   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

41 Magura   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

42 Meherpur   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

43 Narail   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

44 Satkhira   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

RAJSHAHI DIVISION     
45 Rajshahi   Cisco 7609 Cisco 3560 BTCL F@H 

46 Bogra   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

47 Chapainawabganj    Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

48 Joypurhat   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

49 Naogaon   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

50 Natore   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

51 Pabna   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

52 Sirajganj   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

RANGPUR DIVISION     
53 Rangpur   Cisco 7609 Cisco 3560 BTCL F@H 

54 Dinajpur   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

55 Gaibandha   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

56 Kurigram   Cisco 7609 Cisco 3560 BTCL F@H 

57 Lalmonirhat   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 
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58 Nilphamari   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

59 Panchagarh   Cisco 7609 Cisco 3560 BTCL F@H 

60 Thakurgaon   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

SYLHET DIVISION     
61 Sylhet   Cisco 7609 Cisco 3560 BTCL F@H 

62 Habiganj   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

63 Moulvibazar   Cisco 7606 Cisco 3560 BTCL F@H 

64 Sunamganj   Cisco 7609 Cisco 3560 BTCL F@H 

 

No.   
Upazila 

IP Network   
Org  Device 1 Device Status connection 

DHAKA DIVISION    
     

1 Dhamrai   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
2 Bhanga   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
3 Kapasia   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
4 Tungipara   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
5 Bakshiganj   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
6 Mithamain   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
7 Kalkini   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
8 Shibalaya   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
9 Lauhajang   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 

10 Trishal   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
11 Sonargaon   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
12 Raipura   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
13 Purbadhala   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
14 Pangsa   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
15 Zajira   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
16 Naltabari   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
17 Shakipur   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 

CHITTAGONG DIVISION    
18 Hathazari   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
19 Lama   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
20 Kashba   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
21 Kachua   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
22 Barura   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
23 Chakoria   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
24 Chagalnayya   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
25 Manikrhari  Cisco 2901 issue site BTCL 
26 Raipur   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
27 Subarnachar   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
28 Kaptai   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 

BARISAL DIVISION    
29 Agailjhara   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
30 Amtali   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
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31 Daulatkhan   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
32 Nalchiti   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
33 Dumki   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
34 Bandaria  Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 

KHULNA DIVISION    
35 Dumuria   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
36 Mongla   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
37 Jibannagar   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
38 Manirampur   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
39 Shailkupa   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
40 Bheramara   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
41 Shalikha   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
42 Mujibnagar   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
43 Lohagara   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
44 Kaliganj   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 

RAJSHAHI DIVISION    
45 Bagha   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
46 Sherpur   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
47 Gomastapur   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
48 Panchbibi   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
49 Badalgachi   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
50 Singra   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
51 Sujanagar   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
52 Kazipur   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 

RANGPUR DIVISION    
53 Pirganj   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
54 Parbatipur   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
55 Gobindaganj   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
56 Rajarhat   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
57 Aditmari   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
58 Saidpur   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
59 Tetulia   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
60 Baliadangi   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 

SYLHET DIVISION    
61 Golapganj   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
62 Baniachang   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
63 Sreemongal   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
64 Jagannathpur   Cisco 2901 Up By Infosarker2 BTCL 
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সং ি  ১.4 Dhaka Metro PoP Location and Monitoring 

No POP Name Name Result 

1 N/A Cabinet Division UP 

2 N/A Planning Division  UP 

3 

Bangladesh Computer 
Council (BCC) 

Bangladesh Computer Council (BCC) UP 
4 Bangladesh Bureau of Statistics UP 
5 Bangladesh Public Services Commission UP 
6 Statistic Division UP 
7 University Grants Commission Issue sites 

8 Bangladesh National Scientific and Technical 
Documentation Centre (BANSDOC) 

UP 

9 Office of the Controller of Certifying Authorities UP 

10 Bangladesh Hi-Tech Park Authority UP 

11 

Islamic Foundation 
Bangladesh 

Islamic Foundation Bangladesh UP 

12 Bangladesh Betar UP 

13 Department of Environment (DOE) UP 
14 Information Commission UP 
15 Department of National Archives & Library UP 

16 Bangladesh Atomic Energy Commission UP 

17 National Museum of Science & Technology UP 

18 Directorate of Technical Education UP 

19 

Bangladesh Technical 
Educatin Board 

Bangladesh Technical Education Board UP 

20 Local Government Engineering Department (LGED) UP 

21 Bangladesh Forest Department UP 

22 Department of Immigration and Passports UP 
23 The Department of Social Services UP 
24 

Bangladesh Election 
Commission 

Bangladesh Election Commission UP 

25 Bangladesh Parliament Secretariat Issue sites 
26 PMO Residence UP 
27 Bangabandhu Sheikh Mojibur Rahman Novo Theatre UP 
28 

Bangladesh Road 
Transport Authority 
(BRTA) 

Bangladesh Road Transport Authority (BRTA) UP 

29 Bureau of Non Formal Education(BNFE) UP 

30 Directorate General of Health Services (DGHS) Issue sites 

31 
Bangladesh Parjatan Corporation (National Tourism 
Organization) 

UP 

32 Disaster Management Bureau UP 

33 SSF UP 
34 Prime Minister Office UP 
35 Road and Highway Department UP 

36 Bangladesh Submarine Cable Company limited(BSCCL) UP 

37 Bridge Division UP 

38 Department of 
Agricultural Marketing 

Bangladesh Steel & Engineering Corporation (BSEC) UP 

39 Department of Agricultural Marketing (DAM) UP 
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40 (DAM) Directorate of Livestock Services UP 

41 Dhaka Water Supply and Sewerage Authority (WASA) UP 

42 Department of Agricultural extension (DAE) UP 

43 Agriculture Information Service (AIS) UP 

44 

Bangladesh Textiles 
Mills corporation 
(BTMC) 

Bangladesh Textiles Mills corporation (BTMC) UP 

45 
Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation 
(Petrobangla) 

UP 

46 Directorate General of Family Planning UP 

47 Bangladesh Rural Development Board UP 

48 Bangladesh Handloom Board (BHB) UP 

49 Department of Textiles (DOT) UP 

50 Bangladesh Energy Regulatory Commission(BERC) UP 

51 Office of the Registrar of Joint Stock Companies & Firms UP 

52 Trading Corporation of Bangladesh (TCB) UP 

53 Export Promotion Bureau (EPB) Bangladesh UP 

54 

Bangladesh 
Telecommunications 
Company Limited 
(BTCL) 

Women Affairs Department UP 

55 Bangladesh Telecommunications Company Limited (BTCL) UP 

56 Department of Public Library UP 

57 
Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission 
(BTRC) 

UP 

58 Bangladesh Overseas Employment and Services Limited UP 

59 

Land Appeal Board 

Anti-Corruption Commission UP 

60 Bureau of NGO Affairs UP 

61 Department of Fisheries UP 

62 Fisheries and Livestock Information Department UP 

63 Land Appeal Board UP 

64 Department of Public Health Engineering UP 

65 

National Board of 
Revenue (NBR)  

National Board of Revenue (NBR) UP 

66 Comptroller and Auditor General of Bangladesh UP 

67 Office of the Controller General of Accounts UP 

68 Department of Mass Communication UP 

69 Bureau of Manpower, Employment and Training UP 

70 

M/O Liberation War 
Affairs  

M/O Liberation War Affairs UP 

71 M/O Foreign Affairs UP 

72 Department of Architecture UP 

73 Public Works Department (PWD) UP 

74 Supreme Court of Bangladesh UP 
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75 National Housing Authority UP 

76 

Bangladesh Post Office  

Bangladesh Post Office UP 

77 Information Department UP 

78 Dhaka City Corporation UP 

79 Bangladesh Police UP 

80 Dhaka Power Distribution Company (DPDC) Link Down 
81 Bangladesh Railway UP 
82 Directorate of Registration UP 
83 Directorate of Food UP 
84 Bangladesh Shishu Academy UP 
85 Directorate of Secondary and Higher Education UP 

86 

House Building Finance 
Corporation  

House Building Finance Corporation UP 

87 Directorate of National Savings UP 

88 Directorate of Labour Issue sites 

89 Office of the Chief Inspector of Factories UP 
90 

Directorate of Drug 
Administration[DDA] 

Directorate of Drug Administration (DDA) UP 

91 
Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation 
(BSCIC) 

Issue sites 

92 BIWTA Issue sites 
93 Department of Shipping Link Down 

94 
Office of the Chief Controller of Imports and Exports 
(CCI&E) 

UP 

95 Department of Jute UP 
96 Department of Youth Development Issue sites 

97 

Bangladesh Jute Mills 
Corporation (BJMC) 

Rajdhani Unnayan Kartipokkha (Rajuk) UP 

98 Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC) UP 

99 Directorate of Sports UP 
100 Shadharan Bima Corporation Link Down 
101 Bangladesh Chemical Industries Corporation (BCIC) UP 

102 Bangladesh Jute Mills Corporation (BJMC) UP 

103 President's Office UP 

104 

National Curriculum 
and Textbook Board 

National Curriculum and Textbook Board UP 

105 M/O Industry UP 

106 BIWTC UP 

107 Jiban Bima Corporation UP 
108 Bangladesh Bank UP 
109 Bangladesh Power Development Board (BPDB) UP 
110 Bangladesh Water Development Board UP 

111 

Direct Leased line 

M/O Defense UP 

112 Armed Forces Division UP 

113 Department of Co-Operative Link Down 
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114 Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research UP 

115 Civil Aviation Authority of Bangladesh UP 

116 Department of Narcotics Control UP 

117 Bangladesh Madrasah Education Board UP 

118 Education Board Dhaka UP 

119 Bangladesh Export Processing Zone Authority (BEPZA) Link Down 

120 Border Guard Bangladesh UP 

121 
Bangladesh Bureau of Educational Information & Statistics 
(BANBEIS) 

UP 

122 Directorate of Primary Education UP 

123 Directorate of Land Record and Survey UP 

124 Bangladesh Public Administration Training Centre(BPATC) UP 

125 Biman Bangladesh Airlines UP 

126 Bangladesh Ansar and VDP UP 

127 Bangladesh Television UP 

128 Rural Electrification Board (REB) UP 

129 Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) UP 

130 Non-Govt Teacher's registration & Certification authority UP 

 

No POP Name Name Result 

1 
Islamic Foundation 
Bangladesh Copyright Office UP 

2 
Bangladesh Road 
Transport Authority 
(BRTA) 

Bangladesh Bridge Authority UP 

3 

Bangladesh Textiles 
Mills corporation 
(BTMC) 

Hydrocarbon Unit  UP 
4 Electricity Generation Company ltd Issue sites 

5 SFDF  Link Down 

6 DNCRP UP 

7 Bangladesh Land Port Authority UP 

8 

Bangladesh 
Telecommunications 
Company Limited 
(BTCL) 

PGCB Ltd. UP 

9 

Land Appeal Board 

Bangladesh Employee welfare Board Issue sites 

10 Office of Divisional Commissioner UP 
11 Bangladesh Tariff commission UP 
12 Tax Zone-2 UP 
13 Tax Zone-4 UP 
14 Tax Appellate Zone-3 UP 
15 Large Tax Payer Unit (Tax) Issue sites 
16 Large Tax Payer Unit (VAT) UP 
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17 Tax Appalet Zone-1 UP 
18 Tax Appellate Zone-2 UP 
19 M/O Liberation War 

Affairs  
Privatization Commission UP 

20 Directorate of Government Transport UP 
21 

Bangladesh Post Office  

Dhaka Transport Coordination Board(DTCB)  UP 

22 Power Cell (10th Flr) UP 
23 NWP (North West Power Generation company Ltd.  Issue sites 
24 Education Engineering Department UP 
25 CPEIMU  UP 

26 
House Building Finance 
Corporation  

National Sports Council UP 

27 
Directorate of Drug 
Administration[DDA] 

Land Reform Board  UP 

28 National Curriculum 
and Textbook Board 

Department of Pater's, Designs and Trademarks UP 
29 Office of the Chief Inspector or Boiler UP 
30 

Direct Leased line 

National Institute of Neuroscience & Hospital  UP 
31 National Institute of Local Government (NILG) UP 
32 Bangladesh Meteorological Department UP 

33 
Bangladesh Space Research & Remote Sensing 
Organization (SPARRSO) UP 

34 National Institute of Mass Media UP 
35 Financial Management Academy (FIMA) UP 
36 Dhaka City Corporation, Uttar Issue sites 

37 National Academy for Planning and Development (NAPD) UP 

38 Bangladesh Civil Service Administration Academy UP 

39 National Academy for Educational Management (NAEM) UP 

40 Bangladesh Shilpakala Academy UP 
41 Department of Films & Publications (DFP) UP 
42 Investment Corporation of Bangladesh (ICB) UP 
43 National Library UP 
44 Fire Service and Civil Defense Directorate UP 
45 Board of Investment UP 

46 
Bangladesh Institute of Administration and Management 
(BIAM) 

UP 

47 RAB Headquarter UP 
48 Cotton Development Board Issue sites 

49 
Department of  Printing, Stationary, Forms and 
Publications 

UP 

50 Bangladesh Agricultural Research Council (BARC) UP 
51 Regional Public Administration Training Centre UP 
52 Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University UP 
53 Bangladesh Film Development Corporation (BFDC) UP 

54 Bangladesh Industrial Technical Assistance Center (BITAC) UP 

55 Bangladesh Fisheries Development Corporation Issue sites 
56 Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS) UP 
57 Bangladesh Freedom Fighters Welfare Trust UP 

58 Bangladesh Forest Industries Development Corporation. 
(BFIDC) 

UP 

59 Department of Explosives UP 
60 National Security Intelligence(NSI) Link Down 
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61 Department of Railway Inspection UP 
62 Department of Prisons UP 

63 Bangladesh Film Archive (BFA) Issue sites 

64 Land Administration Training Centre UP 
65 National Institute of Cardio Vascular Diseases UP 
66 National Institute of Traumatology and Rehabilitation UP 
67 National Institute of Ophthalmology UP 
68 Soil Development Institute UP 
69 Public Health Nutrition Institute UP 
70 Public Health Nutrition Institute and Hospital UP 
71 National Institute of Chest Disease and Hospital UP 
72 Department of Local Revenue Audit UP 
73 Securities and Exchange Commission UP 
74 Bangladesh Press Council UP 
75 Geological Survey of Bangladesh (GSB) UP 
76 Bureau of Mineral Development (BMD) UP 
77 Bangla Academy UP 

78 
National Institute of Population Research and Training 
(NIPORT) 

UP 

79 National Museum UP 

80 Bangladesh Press Institute UP 

81 Jatiya Mohila Sangstha(JMS) UP 
82 Energy and Mineral Resources Division UP 
83 Bangladesh Red Crescent Society (BDRCS) UP 
84 The Office of Bangladesh WAQF Administrator UP 
85 Bangladesh Film Sensor Board UP 
86 Department of Archeology UP 
87 Coast Guard Headquarters UP 
88 Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) UP 
89 National Disable Development Foundation UP 
90 Rural Power Company Ltd. Link Down 

91 Bangladesh Milk producers’ Co-operative Union Limited UP 

92 Tax Training Directorate Issue sites 
93 Customs Bond Commissionerat UP 
94 Minimum Wages Board UP 

95 
Department of Electricity Adviser and Chief Inspector of 
Electricity 

UP 

96 Bangladesh Sugar & Food Industries Corporation (BSFIC) Issue sites 

97 Department of Tax Inspection UP 

98 Customs Intelligence & Investigation Directorate UP 

99 Customs Valuation and Internal Audit Commissionerate UP 

100 Customs, Excise & VAT Commissionerate, Dhaka (South) UP 

101 Customs, Excise & VAT Commissionerate, Dhaka (North) UP 

102 Directorate of VAT, Audit, Intelligences & Investigation UP 

103 Dhaka Electric Supply Company Ltd. UP 
104 Bangladesh Road Transport Corporation (BRTC) UP 
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105 Hazz Office UP 
106 Water Resources Planning Organization (WARPO) UP 
107 Foreign Service Academy UP 
108 Bangladesh Ordinance Factories   Link Down 
109 Dhaka Medical College & Hospital UP 

110 Urban Development Department UP 

 

No Division DHQ/DICTC Result Remark Result 
1 

Dhaka 

Dhaka DC UP Dhamari Link Down 

2 Faridpur UP Bhanga Link Down 

3 Gazipur UP Kapasia Link Down 

4 Gopalganj UP Tungipara Link Down 

5 Jamalpur UP Bakshiganj Link Down 

6 Kishoreganj UP Mithamain Link Down 

7 Madaripur UP Kalkini Link Down 

8 Munshiganj UP Lauhajang Link Down 

9 Mymensingh UP Trishal Link Down 

10 Narayanganj UP Sonargaon Link Down 

11 Norsingdi UP Raipura Link Down 

12 Rajbari UP Pangsa Link Down 

13 Sherpur UP Naltabari Link Down 

14 Tangail UP Shakipur Link Down 

15 Netrokona UP Purbadhala Link Down 

16 Shariatpur UP Zajira Link Down 

17 Manikganj UP Shibalaya Link Down 

18 

Chittagong 

Chittagong  DC UP Hathazari Link Down 

19 Bandarban UP Lama Link Down 

20 Brahmanbaria UP Kashba Link Down 
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21 Chandpur UP Kachua Link Down 

22 Comilla UP Barura Link Down 

23 Cox’s Bazar UP Chakoria Link Down 

24 Feni UP Chagalnayya Link Down 

25 Rangamati UP Kaptai Link Down 

26 Khagrachari Issue sites Manikrhari Link Down 

27 Laksmipur UP Raipur Link Down 

28 Noakhali UP Subarnachar Link Down 

29 

Rajshahi 

Rajshahi UP Bagha Link Down 

30 Bogra UP Sherpur Link Down 

31 Joypurhat UP Panchbibi Link Down 

32 Naogaon UP Badalgachi Link Down 

33 Pabna UP Sujanagar Link Down 

34 Natore UP Singra Link Down 

35 Sirajganj UP Kazipur Link Down 

36 Chapainawabganj UP Gomastapur Link Down 

37 

Rangpur 

Rangpur  DC UP Pirganj Link Down 

38 Dinajpur UP Parbatipur Link Down 

39 Gaibandha UP Gobindaganj Link Down 

40 Kurigram UP Rajarhat Link Down 

41 Lalmonirhat UP Aditmari Link Down 

42 Nilphamari UP Saidpur Link Down 

43 Panchagarh UP Tetulia Link Down 

44 Thakurgaon UP Baliadangi Link Down 

45 

Barisal 

Barishal DC Issue sites Agailjhara Link Down 

46 Jhalokathi UP Nalchiti Link Down 
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47 Perojpur UP Bandaria Link Down 

48 Barguna UP Amtali Link Down 

49 Bhola UP Daulatkhan Link Down 

50 Patuakhali UP Dumki Link Down 

51 

Khulna 

Khulna  DC UP Dumuria Link Down 

52 Bagerhat UP Mongla Link Down 

53 Jessore UP Manirampur Link Down 

54 Jhenaidah UP Shailkupa Link Down 

55 Kushtia UP Bheramara Link Down 

56 Magura UP Shalikha Link Down 

57 Meherpur UP Mujibnagar Link Down 

58 Narail UP Lohagara Link Down 

59 Satkhira UP Kaliganj Link Down 

60 Chuadanga UP Jibannagar Link Down 

61 

Sylhet 

Sylhet  DC UP Golapganj Link Down 

62 Habiganj UP Baniachang Link Down 

63 Moulvibazar UP Sreemongal Link Down 

64 Sunamganj UP Jagannathpur Link Down 
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সং ি  2.১ - কে র উপকারেভাগীেদর জ  মালা 
 

 গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
পিরক না ম ণালয় 

বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ 
“Development of National ICT Infra-network for 

Bangladesh Government (BanglaGovNet)” 
কে র ভাব ায়ন সমী া 

সমী া মালা ০১: কে র ত  উপকারেভাগীেদর জ  মালা 

 

 
Development of National ICT Infra-network for Bangladesh Government 
(BanglaGovNet)” শীষক ক  িবগত ২০১৫ সােল বা বািয়ত হয়। কে র আওতায় দেশর িবিভ  ম ণালয় / 
িবভােগ ই-সরকার গঠেনর পিরক না নওয়া হয়। এ ছাড়াও িবিভ  সরকাির িত ােন আেরা কাযকরী ও দ  পিরেবশ তির 
করার উে ে  ত  ি  বহার করা িছল কে র  ল  উে ।  
 
BanglaGovNet কে র ভাব ায়েনর জ  গত ১ ফ য়াির ২০১৭ তািরেখ, পিরক না ম ণালেয়র বা বায়ন 
পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ, আইআইএফিস (এক  সরকাির পরামশক িত ান) ক িনেয়াগ কের। এই  কে র উে  
অজেনর সফলতা বা থতার কারণ স হ এবং ক র কাযকািরতা, দ তা, ভাব, ধারাবািহকতা ইত ািদ ায়েনর 
উে ে  আপনার মতামত এই ভাব  ায়ন সমী ায় িবেশষ িমকা রাখেব। এ াপাের আপনার  সহেযািগতা একা  
কা । উে , আপনার মতামত মা  সমী ার কােজ ব ত হেব এবং আপনার দওয়া ত  গাপন রাখা  হেব।    
 

i. নাম :  
ii. পদবী  :  

iii. িত ােনর  নাম :  
iv. ম ণালয়/ িবভাগ বা অিধদ র/ 

জলা/ উপেজলা 
:  

 
১. আপনার িত ান BanglaGovNet ক  থেক িক কান ইন ট হণ কেরেছ?  

১। হ          ২। না [না হেল তার সা াৎকার এখােনই শষ ক ন]  
যিদ হ  হয়, তেব িক িক িবধা হণ কেরেছ? 
১. িশ ণ এবং িশ া 
২. আইিপ াকেবােনর সােথ সংেযাগ  
৩. ই ারেনট সংেযাগ 
৪. ই ােনট সংেযাগ 
৫. মে া এথারেনট সংেযাগ 
৬. অপ ক াল ফাইবার সংেযাগ 
৭. আইিপ টিলেফান সংেযাগ (অভ রীণ) 
৮. িব মান NICTC িসে ম, অ াি েকশান, অ া  িবধা বিধতকরণ 
৯. িত  পপ ও সরকাির িত ান এ েয়াজনীয় অবকাঠােমাগত েযাগ- িবধা াপন করা 
   ক। ইেলি িস  
   খ। আরিথং  
   গ। শীতাতপ িসে ম 
   ঘ। েবশািধকার িনয় ণ িসে ম 
   ...। িসিস িভ  
   চ। অি  িনবাপক ব া 
   ছ। পিরেবশ পযেব ণ িসে ম 



71 

 

  জ। নটওয়াক ও পিরেবশ িবধা 
১০. ওেয়বসাইট বা ওেয়বেপাটাল সােপাট 

২.  আপিন িক মেন কেরন BanglaGovNet ক  বা বায়েনর ফেল আপিন আরও সাফে র সে  কাজ 
করেত পারেছন? 
১। হ          ২। না   
যিদ হ  হয়, তেব কন? 
১.  
২. 

৩. BanglaGovNet কে র সহায়তায় য Backbone পাবিলক নটওয়াক িনমাণ করা হেয়েছ তা ই-
সরকার বা বায়েনর জ  কত  কাযকর বেল আপনার মেন হয়? (উ র এেকর অিধক হেত পাের) 
১. এ  সরকােরর ব ণ এক  পদে প     
২. সময় উপেযাগী পদে প  
৩. এ  না হেল আমরা অেনক িপিছেয় পড়তাম 
৪. ণ এবং সময় উপেযাগী পদে প 
৫. ণ নয়   
৬. ম  নাই 

৪. িব িসএল এর অপ ক াল ফাইবার ক াবল বহার কের সরকাির নটওয়াক অবকাঠােমা িনমােণর মা েম 
ম ণালয়/ িবভাগ, অিধদ র, জলা ও উপেজলার মে  উ ত ই ারেনট সংেযাগ বা বায়ন কত  সফল হেয়েছ ? 
১. ১০০%     ২. ৭৫-৯৯%   ৩. ৫০-৭৪%   ৪. ২৫-৪৯%  ৫. ০-২৪% 

 
৫. 
 
 

BanglaGovNet কে র সহায়তায় আপনার িত ােনর ই ারেনট সংেযাগ কতটা উ িত হেয়েছ? 
১. আেগ ই ারেনট সংেযাগ িছল না, এখন আেছ                  
২. ই ারেনট সংেযাগ িছল িক  গিত কম িছল এখন  
সে াষজনক ভােব উ িত হেয়েছ 

৩. আেগ ই ারেনট সংেযাগ যা িছল এখনও তাই আেছ         

৬. BanglaGovNet কে র েব ই ারেনট সংেযাগ িকভােব পেতন 
১. টিলেযাগােযাগ এর মা েম  
২. লাকাল আইএসিপএন  
৩. সরকাির/ িব িসএল সংেযাগ 

৭. আপনার মেত BanglaGovNet ক  দেশ ফল  ই-গভণেম  বা বায়েনর জ  দশ াপী উপ  
পাবিলক নটওয়াক াকেবান াপন করেত কতটা  বহন কের?  
১। ব ণ    ২। ণ   ৩। মাটা  ণ   ৪। ণ নয়  ৫। ম  নাই 
কন? 

১. 
২. 

৮. BanglaGovNet ক  বা বায়েনর ফেল কােজর ি য়া কি উটারাইেজশেনর মা েম সমি ত ত  
ব াপনা ও িবয়াল টাইম শাসন বতন হেয়েছ িক?  

১। হ          ২। না  
যিদ হ  হয়, িকভােব? 
১.  
২. 

৯. BanglaGovNet ক  থেক া  সর ােমর (রাউটার/ ইচ) র ণােব েণ কান অ িবধা হে  িক?   
১. হ                  ২. না  
[যিদ হ  হয়, তেব িক িক অ িবধা হে ? ] 
অ িবধা:  

১০. া  সর ােমর র ণােব েণ ও সবার মান উ িতকরেন কােনা পরামশ আেছ  িক? 
১. হ         ২. না [যিদ হ  হয়, তেব পরামশ িক িক?] 
পরামশ:   
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১১. BanglaGovNet িক আপনার িত ােনর ওেয়বসাইট বা ওেয়বেপাটাল পিরচালনায় কান সহায়তা কের?  
১। হ          ২। না  
যিদ হ  হয়, তেব সটা িক?  

১২. BanglaGovNet ক  বা বায়েনর ফেল আপিন অিফেস িক IP ফান বহােরর েযাগ পান?  
১. হ                  ২. না   
[যিদ না হয়, তেব কন?] 

১৩. BanglaGovNet ক  বা বায়েনর িবিভ  ম ণালয়/ িবভাগ/ দ র/ অিধদ র/ সং া, জলা ও উপেজলা 
পযােয়র দ েরর মে  নটওয়াক াপেনর মা েম সরকাির ত  িবিনময় কত  ি  হেয়েছ বেল আপিন মেন 
কেরন? 
১। সে াষজনকভােব ি  পেয়েছ ২। মাটা  ি  পেয়েছ ৩। িক টা ি  পেয়েছ ৪। একদম ি  পায় নাই  
৫। ম  নাই      

১৪. 
 

BanglaGovNet ক  বা বায়েনর  ফেল িবিভ  ম ণালয়/ িবভাগ/ দ র/ অিধদ র/ সং া, জলা ও 
উপেজলা পযােয়র আইিস  ক  াপন মা েম দেশ জনগেণর জ  েয়াজনীয় ত  পাওয়া কতটা সহজ হেয়েছ 
বেল আপিন মেন কেরন? 
১। যেথ  সহজ হেয়েছ ২। মাটা  সহজ হেয়েছ ৩। িক টা সহজ হেয়েছ  ৪। একদম সহজ হয়িন  
৫।  ম  নাই        

১৫. BanglaGovNet ক  বা বায়েনর  ফেল দেশ ই-গভরেন  ি য়া কতটা রাি ত হেয়েছ বেল আপিন 
মেন কেরন? 
১। যেথ  রাি ত হেয়েছ  ২। মাটা  রাি ত হেয়েছ  ৩। িক টা রাি ত হেয়েছ  ৪। একদম রাি ত   হয়িন  
৫। ম  নাই        
 

১৬. 
  

আপনার মেত BanglaGovNet ক  বা বায়েন আইিস  াবহােরর ফেল সরকােরর িনয়িমত কাজ-কেম 
িক িক িবষেয় উ ত পিরেবশ তিরেত সহায়ক হেয়েছ ? 
 (১= ব ণ, ২= ণ, ৩= মাটা  ণ, ৪= ব একটা ণ নয়, ৫= ণই নয়)   
১. দ তা ি   ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
২. জবাবিদিহতার দািয় েবাধ  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৩. কােজর তা ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৪.স েদর অপচয় কেমেছ ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৫. পিরক না তরাি তকরণ  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৬. সবার নগত মান উ য়ন ১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১৭. 
 

কে র ত  ভাব িক িক?  
(১= ব ণ, ২= ণ, ৩= মাটা  ণ, ৪= ব একটা ণ নয়, ৫= ণই নয়)   
১. সরকাির অিফেস মে  এক  িনরাপদ সংেযাগ িনি ত করা ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
২. িব মান ওেয়ব হাি ং িসে ম, ই- মইল সবা া তা ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৩. আইিপ বস ভেয়স সবা বা বায়ন ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৪. TOSS (Total Operation Support System) 
বা বায়ন  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৫. কমসং ান ি  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৬. শাসেনর স তা ি  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৭.  .অ া ◌ঃ      

১৮ কে র পেরা  ভাব িক িক? 
 (১= ব ণ, ২= ণ, ৩= মাটা  ণ, ৪= ব একটা ণ নয়, ৫= ণই নয়)   
১. ই-সরকােরর জ  এক  মৗিলক অবকাঠােমা িনি ত করা ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
২. সরকােরর দ তা উ ত করা ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৩. নটওয়াক অবকাঠােমা িনমােণর মা েম সরকাির অিফেসর মে  
িমথি য়া উ ীত করা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
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৪. আউটেসািসং কােজর পিরেবশ তির করা ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৫. ন ন ন ন কমে  ি  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৬. দেশ ধীের ধীের G2G, G2B, G2C / G2P সবা 
বা বায়েনর এক  রাজপথ তির করেত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৭. অ া       
১৯. কে র আথ-সামািজক ভাবিক িক িক? 

 (১= ব ণ, ২= ণ, ৩= মাটা  ণ, ৪= ব একটা ণ নয়, ৫= ণই নয়)   
১. আইিস  সি য় পিরেষবার খরচ কেম গেছ ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
২. িশ া পিরেষবা উপর ত  সহেজ এে স ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৩. কমসং ান পিরেষবা িলেত ত  সহেজ এে স ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৪. অনলাইন িনব ন সবা উপর ত  সহেজ এে স ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৫. িষ সবা উপর ত  সহেজ এে স ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৬. া  সবা উপর ত  সহেজ এে স ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৭. অ া  অনলাইন পিরেষবা উপর ত  সহেজ এে স ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৮. বিধত আথ-সামািজক কায ম ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৯. আইিস  বাজার/ আউটেসািসং এর মা েম আ কমসং ােনর ি  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০.  আপিন িক মেন কেরন এই কে র মা েম কান কমসং ান ি  হেয়েছ  
১. হ                  ২. না   
যিদ  হ   হয়,  তেব: (১= ব ণ    ৫= ণ নয়)  
 
১. DICTC’s Operator িনেয়ােগর মা েম  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
২. NITC’s Operator িনেয়ােগর মা েম ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৩. Self employment  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৪. আইিস  বাজার/ আউটেসািসং এর মা েম আ কমসং ােনর ি  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২১. আপিন িক মেন কেরন এই কে র মা েম কান নারীর কমসং ান ি  হেয়েছ  
১. হ                  ২. না   
যিদ হ  হয়, তেবঃ 
 (১= ব ণ, ২= ণ, ৩= মাটা  ণ, ৪= ব একটা ণ নয়, ৫= ণই নয়)   
১. DICTC’s Operator িনেয়ােগর মা েম  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
২. NITC’s Operator িনেয়ােগর মা েম ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৩. Self employment  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৪. আইিস  বাজার/ আউটেসািসং এর মা েম আ কমসং ােনর ি  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২২. কম িচর ধারাবািহকতা অজেনর জে  িক িক িবষয় ভাবক িহেসেব িমকা পালন কের িছল? 
(১= ব ণ, ২= ণ, ৩= মাটা  ণ, ৪= ব একটা ণ নয়, ৫= ণই নয়)   

 ১. আইিস  সেচতনতা ি  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
২. কািরগির িশ ণ ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৩. ন  ও পিরচালনা  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৪. ন ন ি গত অবকাঠােমা  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৫. সম া সমাধােনর সহায়তা দান  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৬. েয়াজনীয় অথ বরা  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৭. অ া  (উে খ ক ন) ১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২৩. এ ক র শি শালী িদক িক িছল? 
শি শালী  িদকঃ 
১.  
২.  
৩. 
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৪. 
৫. 

২৪. এ ক র বল িদক িক িছল? 
বল িদকঃ 

১.  
২.  
৩. 
৪. 
৫. 

২৫. এই ধরেনর আইিস  কম িচ বা বায়ন এবং উ িতকরেণ কােনা পরামশ আেছ িক? 
১.  
২.  
৩. 

 
উ রদাতা 
নাম এবং া র: 
মাবাইল: 

ই- মইল: 
তািরখ: 

পিরদশক 
নাম এবং া র: 
তািরখ: 
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সং ি  2.2 - িশ ণাথ েদর জ  মালা 
 
 গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

পিরক না ম ণালয় 
বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ 

“Development of National ICT Infra-network for 
Bangladesh Government (BanglaGovNet)” 

কে র ভাব ায়ন সমী া 
সমী া মালা 

 

Development of National ICT Infra-network for Bangladesh Government 
(BanglaGovNet)” শীষক ক  িবগত ২০১৫ সােল বা বািয়ত হয়। কে র আওতায় দেশর িবিভ  ম ণালয় / 
িবভােগ ই-সরকার গঠেনর পিরক না নওয়া হয়। এ ছাড়াও িবিভ  সরকাির িত ােন আেরা কাযকরী ও দ  পিরেবশ তির 
করার উে ে  ত  ি  বহার করা িছল কে র  ল  উে ।  
BanglaGovNet কে র ভাব ায়েনর জ  গত ১ ফ য়াির ২০১৭ তািরেখ, পিরক না ম ণালেয়র বা বায়ন 
পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ, আইআইএফিস (এক  সরকাির পরামশক িত ান) ক িনেয়াগ কের। এই  কে র উে  
অজেনর সফলতা বা থতার কারণ স হ এবং ক র কাযকািরতা, দ তা, ভাব, ধারাবািহকতা ইত ািদ ায়েনর 
উে ে  আপনার মতামত এই ভাব  ায়ন সমী ায় িবেশষ িমকা রাখেব। এ াপাের আপনার  সহেযািগতা একা  
কা । উে , আপনার মতামত মা  সমী ার কােজ ব ত হেব এবং আপনার দওয়া ত  গাপন রাখা  হেব।    

i. নাম :  
ii. পদবী  :   

iii. িত ােনর নাম :  
iv. ম ণালেয়র নাম :  
 
১ আপিন িক BanglaGovNet কে র কান িশ েণ অংশ হন কেরেছন? 

১. হ                  ২. না 
২  যিদ হ ; আপিন কান িশ ণ েত  অংশ হন কেরেছন?  

১. বিসক কি উটার িলটােরিস 
২. Advanced আই  িশ ণ 
৩. আই  েজ  ােনজেম  
৪. ই-গভঃ Awareness ও িভশন 
৫. অ া   

৩  সামি কভােব, আপিন িশ ণ পাওয়া ক িক ভােব দখেছন  (  িদন): 
• ব েয়াজনীয়   
• েয়াজনীয় 
• ব েয়াজনীয় নয় 
• ম : 

৪  িশ ণ র ময়াদ পযা  িছল িক? 
• স ক পিরমাণ সময় 
• বই অ  পিরমাণ সময় 
• বই বিশ পিরমাণ সময় 
• ম : 

৫ িশ ণ উপকরণ িল: 
• সম  েয়াজনীয় 
• িক  েয়াজনীয়, িক  না 
• ব ি গত 
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• অেনক বশী 
• আিম এখেনা দিখ নাই  
• ম : 

৬ আপিন িক এমন িশ েণ যাগ িদেত আপনার অধীন  কমকতা/ সহকম েক পািরশ/িবেবচনা করেবন বা 
কেরিছেলন?  
•যিদ হ , কন? --------------------------------------------------  
• যিদ না, কন নয়? -------------------------------------------------- 

৭ এই িশ েণ আপিন য িনিদ  ান / ধারনা, দ তা অজন কেরেছন তা আপনার কমে ে  বা আইিস   সং া  য 
ান / ধারনা অজন উ িত সাধান েয়াজন িছল, তা িক ড়ন হেয়েছ? 

• হ া    • না 
 ম : 
 

৮ আপিন িক মেন কেরন আপনার ফেলা-আপ িশ ণ েয়াজন? 
• হ া    • না 
ম : 

 
৯  আপনার িত ােন কতজন কমকতা/কমচারী আইিস  ান / আইিস  উপর িশ ণ হন কেরেছন?  

 
১০  আপিন িক মেন কেরন BanglaGovNet কম চীর আওতায় য িশ ণ দান করা হেয় িছল তা এই সবা 

দােনর জ  যেথ  িছল?  
• হ া        • না 
ম : 
 

১১  িশ েণর আেগ িতিদেনর কায েমর কতভাগ কাজ আইিস র মা েম করেতন? ( ক িদন)  
১. ০%    ২. ২৫%    ৩. ৫০%  ৪. ৭৫%    ৫. ১০০% 
 

১২ িশ েণর পের িতিদেনর কায েমর কতভাগ কাজ আইিস র মা েম কের থােকন? ( ক িদন)  
১. ০%    ২. ২৫%    ৩. ৫০%  ৪. ৭৫%    ৫. ১০০% 
  

১৩  আপনার িত ােন BanglaGovNet কম চীর আওতায় য ত ি র মা েম সবা দােনর উে  িছল 
স র জ  িশ ণ  িক মা ায় উপ  িছল?  

 
১. ০%    ২. ২৫%    ৩. ৫০%  ৪. ৭৫%    ৫. ১০০% 
 

১৪ িশ েণর কারেণ িক আপনার িত ান BanglaGovNet কম িচর আওতায় ত ি র মা েম সবা 
দােন সফল হেয়েছ?  

• হ া        • না 
 ম : 

১৫  আপিন িক মেন কেরন কম িচর উে িখত ল  ও উে  অজেনর জ  আেরা উ ত িশ ণ েয়াজন? 
• হ া        • না 
  
ম : 

১৬  BanglaGovNet কম চীর আওতায় িশ েণর জ  িশ ণাথ  িনবাচেন আপনার কান নাবািল িবেবচনায় 
আনা হেয়িছল ( উ র একািধক হেত পাের)  

১. যা তা 
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২. অিভ তা 
৩. বয়স এবং মতা 
৪. ইিতবাচক মেনাভাব এবং আইিস  ও ন ন  িত আ হ, 
৫. পদবী 
৬. অ া  (উে খ ক ন)  
 

১৭  ঐিতহ গত ি য়া হেত কমকতা/কমচারীেদর আইিস র মা েম কায ম করার িস া েক আপনার কােছ কত  
ণ মেন হেয়েছ?  

 
১। ব ণ    ২। ণ   ৩। মাটা  ণ   ৪। ণ নয়  ৫। ম  নাই 
 

 
উ রদাতা 
নাম এবং া র: 
মাবাইল: 

ই- মইল: 
তািরখ: 

 
পিরদশক 
নাম এবং া র: 
তািরখ: 
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সং ি  2.3 - ক  এলাকা বিহ ত আইিস  বহারকারীেদর জ  মালা 
 

 গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
পিরক না ম ণালয় 

বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ 
“DevelopmentofNationalICT Infra-network for Bangladesh 

Government(BanglaGovNet)” 
কে র ভাব ায়ন সমী া 

 

 

 
Development of National ICT Infra-network for Bangladesh Government 
(BanglaGovNet)” শীষক ক  িবগত ২০১৫ সােল বা বািয়ত হয়। কে র আওতায় দেশর িবিভ  ম ণালয়/ 
িবভােগ ই-সরকার গঠেনর পিরক না নওয়া হয়। এ ছাড়াও িবিভ  সরকাির িত ােন আেরা কাযকরী ও দ  পিরেবশ তির 
করার উে ে  ত  ি  বহার করা িছল কে র ল উে ।  
 
BanglaGovNet কে র ভাব ায়েনর জ  গত ১ ফ য়াির ২০১৭ তািরেখ, পিরক না ম ণালেয়র বা বায়ন 
পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ, আইআইএফিস (এক  সরকাির পরামশক িত ান) ক িনেয়াগ কের। এই কে র উে  
অজেনর সফলতা বা থতার কারণ স হ এবং ক র কাযকািরতা, দ তা, ভাব, ধারাবািহকতা ইত ািদ ায়েনর 
উে ে  আপনার মতামত এই ভাব ায়ন সমী ায় িবেশষ িমকা রাখেব। এ াপাের আপনার সহেযািগতা একা   
কা । উে  য আপনার মতামত মা  সমী ার কােজ ব ত হেব এবং আপনার দওয়া  ত  গাপন রাখা হেব।    
 
i নাম :  
ii পদবী  :  
iii িত ােনর নাম :  
iv ম ণালয়/িবভাগ বা অিধদ র/ 

জলা/উপেজলা 
:  

 
১. আপনার িত ান BanglaGovNet ক  থেক িক কান িবধা হণ কেরেছ?  

১। হ          ২। না   
যিদ না হয়, তেব সরকাির অ  ক  থেক িনে া  িক িক িবধা হণ কেরেছন? 
১. িশ ন এবং িশ া 
২. আইিপ াকেবােনর সােথ সংেযাগ  
৩. ই ারেনট সংেযাগ 
৪. ই ােনট সংেযাগ 
৫. মে া এথারেনট সংেযাগ 
৬. অপ ক াল ফাইবার সংেযাগ 
৭. আইিপ টিলেফান সংেযাগ (অভ রীণ) 
৮. িব মান NICTC িসে ম, অ াি েকশান, অ া  িবধা বিধতকরণ 
৯. িত  পপ ও সরকাির িত ান এ েয়াজনীয় অবকাঠােমাগত েযাগ- িবধা াপন করা 
   ক। ইেলি িস  
   খ। আরিথং  
   গ। শীতাতপ িসে ম 
   ঘ। েবশািধকার িনয় ণ িসে ম 
   ঙ। িস িস িভ  
   চ। অি  িনবাপক ব া 
   ছ। পিরেবশ পযেব ণ িসে ম 
  জ। নটওয়াক ও পিরেবশ িবধা 
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১০. ওেয়বসাইট বা ওেয়বেপাটাল সােপাট 
৩. সরকাির দ তা উ ত করেত এবং সরকাির নটওয়াক অবকাঠােমা িনমােণর মা েম ম ণালয়/ িবভাগ, অিধদ র, 

জলা ও উপেজলার মে  উ ত ই ারেনট সংেযাগ বা বায়ন কত  ণ বেল আপিন মেন কেরন? 
১। ব ণ    ২। ণ  ৩। মাটা  ণ  ৪। ণ নয়  ৫। ম   নাই 

 
৪. 
 
 
 

BanglaGovNet ক  িভ  অ  য সরকাির কে র সহায়তায় আপনার িত ােনর ই ারেনট সংেযাগ 
দয়া হেয়েছ তা কতটা উ ত? 

১. আেগ ই ারেনট সংেযাগ িছল না, এখন আেছ                  
২. ই ারেনট সংেযাগ আেছ িক  গিত কম  

৩. আেগ ই ারেনট সংেযাগ যা িছল এখনও তাই আেছ      
৪। ই ারেনট সংেযাগ নাই     

৫ আপনার িত ােনর ই ারেনট সংেযাগ িকভােব পান?  
১. টিলেযাগােযাগ এর মা েম           ২. লাকাল আইএসিপএন        ৩. সরকাির সংেযাগ 

৬. BanglaGovNet ক  দেশ ফল  ই-গভণেম  বা বায়েনর জ  দশ াপী উপ  পাবিলক 
নটওয়াক াকেবান াপন করেত কতটা   বহন কেরেছ বেল আপিন িক মেন কেরন?  

১। ব ণ    ২। ণ   ৩। মাটা  ণ   ৪। ণ নয়  ৫। ম  নাই 
৭. সমি ত ত  ব াপনা ও িরয়াল টাইম শাসন বতন করার জ  কােজর ি য়া কি উটারাইেজশেনর 

মা েম হওয়া কতটা  বহন কের বেল আপিন কেরন?  
১। ব ণ    ২। ণ   ৩। মাটা  ণ   ৪। ণ নয়  ৫। ম   নাই 

৮. BanglaGovNet ক  িভ  অ  সরকাির কে র সহায়তায় যসব আইিস  সর ামািদ পেয়েছন তা 
র ণােব েণ কান অ িবধা হে  িক?    
১. হ                  ২. না  

৯. া  সর ােমর র ণােব েণ ও সবার মান উ িতকরেন কােনা পরামশ আেছ িক? 
১. হ         ২. না [যিদ হ  হয়, তেব পরামশ িক িক?] 
পরামশ:   
 

১০. BanglaGovNet ক  িভ  অ  কান সরকাির কে র মা েম আপনার িত ােনর ওেয়বসাইট বা 
ওেয়বেপাটাল পিরচালনায় কান সহায়তা পেয়েছন িকনা?   
১। হ          ২। না  
যিদ হ  হয়, তেব ক র নাম িক?   

১১. আপনার অিফেস িক IP ফােনর বহার হয়?   
১. হ                  ২. না   

১২. িবিভ  ম ণালয়/ িবভাগ/ দ র/ অিধদ র/ সং া, জলা ও উপেজলা পযােয়র সরকাির ত  িবিনময় আপিন কান 
সম ার স ুখীন হন িক? 
১। হ          ২। না  
যিদ হ  হয়, তেব িক?   
১. ই ারেনট সংেযাগ নাই     
২. ই ারেনট সংেযাগ আেছ িক  গিত কম 
৩. ই ারেনট সংেযাগ আেছ িক  িবি ত সংেযাগ 
৪. অ া ঃ 
 

১৩. আপনার িক মেন হয় BanglaGovNet ক  বা বায়েনর মা েম দেশ ই-গভরেন  ি য়া রাি ত করা 
স ব হেয়েছ? 
১। যেথ  রাি ত হেয়েছ  ২। মাটা  রাি ত হেয়েছ  ৩। িক টা রাি ত হেয়েছ    
৪। একদম রাি ত হয়িন ৫। ম  নাই        

১৪. 
  

আপনার িত ােন BanglaGovNet কে র সহায়তায় আইিস  কায ম বা বায়ন করেল আপনার 
দ েরর িনয়িমত কাজ-কেম িক িক িবষেয় উ ত পিরেবশ তির করেত সহায়ক হেব বেল আপিন মেন কেরন?  
(১= ব ণ, ২= ণ, ৩= মাটা  ণ, ৪= ব একটা ণ নয়, ৫= ণই নয়)   
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১. দ তা ি   ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
২. জবাবিদিহতার দািয় েবাধ  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৩. কােজর তা ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৪. স েদর অপচয় কেমেছ ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৫. পিরক না তরাি ত করণ  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৬. সবার নগত মান উ য়ন ১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১৫. 
 

আপনার িত ােন BanglaGovNet কে র সহায়তায় আইিস  কায ম বা বায়ন করেল আপনার 
দ েরর িনয়িমত কাজ-কেম িক িক ত  ভাব পড়েব বেল মেন কেরন?  
(১= ব ণ, ২= ণ, ৩= মাটা  ণ, ৪= ব একটা ণ নয়, ৫= ণই নয়)   
১. সরকাির অিফেস মে  এক  িনরাপদ সংেযাগ িনি ত করা ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
২. িব মান ওেয়ব হাি ং িসে ম, ই- মইল সবা া তা ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৩. আইিপ বস ভেয়স সবা বা বায়ন ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৪. TOSS (Total Operation Support 
System) বা বায়ন  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৫. কমসং ান ি  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৬. শাসেনর স তা ি  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৭.  অ া       

১৬ আপনার িত ােন BanglaGovNet কে র সহায়তায় আইিস  কায ম বা বায়ন করেল আপনার 
দ েরর িনয়িমত কাজ-কেম িক িক পেরা  ভাব পড়েব বেল মেন কেরন?  
(১= ব ণ, ২= ণ, ৩= মাটা  ণ, ৪= ব একটা ণ নয়, ৫= ণই নয়)   

১. ই-সরকােরর জ  এক  মৗিলক অবকাঠােমা িনি ত 
করা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২. সরকােরর দ তা উ ত করা ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৩. নটওয়াক অবকাঠােমা িনমােণর মা েম সরকাির 
অিফেসর মে  িমথি য়া উ ীত করা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৪. আউটেসািসং কােজর পিরেবশ তির করা ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৫. ন ন ন ন কমে  ি  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৬. দেশ ধীের ধীের G2G, G2B, G2C/G2P সবা 
বা বায়েনর এক  রাজপথ তির করেত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৭. অ া ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
১৭. সরকাির কে র সহায়তায় আইিস  কায ম বা বায়েনর ফেল আথ-সামািজক ভাব িক িক? (ঊ র এেকর 

অিধক হেত পাের) 
১. আইিস  সি য় পিরেষবার খরচ কেম গেছ 
২. িশ া পিরেষবা উপর ত  সহেজ এে স 
৩. কমসং ান পিরেষবা িলেত ত  সহেজ এে স 
৪. অনলাইন িনব ন সবা উপর ত  সহেজ এে স 
৫. িষ সবা উপর ত  সহেজ এে স 
৬. া  সবা উপর ত  সহেজ এে স 
৭. অ া  অনলাইন পিরেষবা উপর ত  সহেজ এে স 
৮. বিধত আথ-সামািজক কায ম 
৯. আইিস  বাজার/আউটেসািসং এর মা েম আ কমসং ােনর ি  

১৮.  আপিন িক মেন কেরন BanglaGovNet মত ক  বা বায়ন হেল কান কমসং ান ি  হেব িক? 
১. হ                  ২. না  

১৯. আপিন িক মেন কেরন BanglaGovNet মত ক  বা বায়ন হেল কান কান নারীর কমসং ান ি  হেব 
িক?  
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১. হ                  ২. না   

২০ BanglaGovNet কে র সহায়তায় য Backbone পাবিলক নটওয়াক িনমাণ করা হেয়েছ তা ই-
সরকার বা বায়েনর জ  কত  কাযকর বেল আপিন মেন কেরন?   
১. এ  সরকােরর ব ণ এক  পদে প     
২. সময় উপেযাগী পদে প  
৩. এ  না হেল আমরা অেনক িপিছেয় পড়তাম 
৪. ণ এবং সময় উপেযাগী পদে প 
৫. ণ নয়   
৬. ম  নাই 

২১. ই - সরকার বা বায়েন এবং উ িতকরেন আপনার কান পরামশ আেছ িক? 
১.  
২.  
৩. 

 
উ রদাতা 
নাম এবং া র: 
মাবাইল: 

ই- মইল: 
তািরখ: 

পিরদশক 
নাম এবং া র: 
তািরখ: 

 



82 

 

সং ি  2.4 - কে র ল ত দাতা সা া কােরর জ  চকিল  
 

 গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
পিরক না ম ণালয় 

বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ 
“Development of National ICT Infra-network for 

Bangladesh Government (BanglaGovNet)” 
কে র ভাব ায়ন সমী া 

সমী া মালা ০৩: কে র ল ত দাতা সা া কােরর জ  চকিল  
 

 

 
Development of National ICT Infra-network for Bangladesh Government 
(BanglaGovNet)” শীষক ক  িবগত ২০১৫ সােল বা বািয়ত হয়। কে র আওতায় দেশর িবিভ  ম ণালয় / 
িবভােগ ই-সরকার গঠেনর পিরক না নওয়া হয়। এছাড়াও িবিভ  সরকাির িত ােন আেরা কাযকরী ও দ  পিরেবশ তির 
করার উে ে  ত  ি  বহার করা িছল কে র ল উে ।  
 
BanglaGovNet কে র ভাব ায়েনর জ  গত ১ ফ য়াির ২০১৭ তািরেখ, পিরক না ম ণালেয়র বা বায়ন 
পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ, আইআইএফিস (এক  সরকাির পরামশক িত ান) ক িনেয়াগ কের। এই কে র উে  
অজেনর সফলতা বা থতার কারণ স হ এবং ক র  কাযকািরতা, দ তা, ভাব, ধারাবািহকতা ইত ািদ ায়েনর 
উে ে  আপনার মতামত এই ভাব ায়ন সমী ায় িবেশষ িমকা রাখেব। এ াপাের আপনার সহেযািগতা একা  
কা । উে  য আপনারমতামত মা  সমী ার কােজ ব ত হেব এবং আপনার দওয়া ত  গাপন রাখা হেব।    
 
i নাম :  
ii পদবী  :  
iii িত ােনর  নাম :  
iv ম ণালয়/ িবভাগ বা অিধদ র/ 

জলা/ উপেজলা 
:  

 
১. BanglaGovNet ক  বা বায়েনর সােথ আপিন সংি  িছেলন িক? 

১। হ          ২। না   
[না হেল তার সা াৎকার এখােনই শষ ক ন] 
 

২.  BanglaGovNet কে  িক িহসােব দািয়  পালন কেরেছন? 
 
 

৩. আপিন কত িদন এই কে র সােথ সংি  িছেলন?  
 
 

৪. আপিন িক মেন কেরন BanglaGovNet ক  বা বায়েনর ফেল সরকাির িত ান আরও সাফে র সে  
কাজ করেত পারেছ? 
১। হ          ২। না   
১.  
২. 

 
৫. 
 

BanglaGovNet কে র সহায়তায় য Backbone পাবিলক নটওয়াক িনমাণ করা হেয়েছ তা ই-
সরকার বা বায়েনর জ  কত  কাযকর বেল আপনার মেন হয়? (উ র এেকর অিধক হেত পাের) 
১. এ  সরকােরর ব ণ এক  পদে প    ২. সময় উপেযাগী পদে প  
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৩. এ  না হেল আমরা অেনক িপিছেয় পড়তাম     ৪. ণ এবং সময় উপেযাগী পদে প 
৫. ণ নয়                                ৬. ম  নাই 

 সরকাির দ তা উ ত করেত এবং সরকাির নটওয়াক অবকাঠােমা িনমােণর মা েম ম ণালয়/ িবভাগ, অিধদ র, 
জলা ও উপেজলার মে  উ ত ই ারেনট সংেযাগ বা বায়ন কত  সফল হেয়েছ ? 

১. ১০০%     ২. ৭৫-৯৯%   ৩. ৫০-৭৪%   ৪. ২৫-৪৯%  ৫. ০-২৪% 
৬. 
৭. 

BanglaGovNet কে র সহায়তায় সরকাির িত ান ই ারেনট সংেযাগ কতটা উ িত হেয়েছ? 
১. আেগ ই ারেনট সংেযাগ িছল না, এখন আেছ             
২. ই ারেনট সংেযাগ িছল িক  গিত কম িছল এখন  
সে াষজনক ভােব উ িত হেয়েছ 
 

৩. আেগ ই ারেনট সংেযাগ যা িছল এখনও তাই আেছ         
 

৮. BanglaGovNet কে র েব সরকাির িত ান ই ারেনট সংেযাগ িকভােব পত? 
১. টিলেযাগােযাগ এর মা েম  
২. লাকাল আইএসিপএন  
৩. সরকাির সংেযাগ 

৯. আপনার মেত BanglaGovNet ক  দেশ ফল  ই-গভণেম  বা বায়েনর জ  দশ াপী উপ  
পাবিলক নটওয়াক াকেবান াপন করেত কতটা   বহন কের?  
১। ব ণ    ২। ণ   ৩। মাটা  ণ   ৪। ণ নয়  ৫। ম  নাই 
কন? 

১. 
২. 

১০. BanglaGovNet ক  বা বায়েনর ফেল কােজর ি য়া কি উটারাইেজশেনর মা েম সমি ত ত  
ব াপনা ও িবয়াল টাইম শাসন বতন হেয়েছ িক?  

১। হ          ২। না  
যিদ হ  হয়, িকভােব? 
১.  
২. 

১২. BanglaGovNet ক  সমাি র পর ক  থেক া  সর ােমর র ণােব েণ কান অ িবধা হে  িক?   
১. হ                  ২. না  
[যিদ হ  হয়, তেব িক িক অ িবধা হে ?] 
অ িবধা:  
 

১৩. া  সর ােমর র ণােব েণ ও সবার মান উ িতকরেন কােনা পরামশ আেছ িক? 
১. হ         ২. না [যিদ হ  হয়, তেব পরামশ িক িক?] 
পরামশ:   

১৪. 
 

BanglaGovNet ক  বা বায়েনর ফেল সরকাির িত ান িক IP ফান বহােরর েযাগ পয়েছ?  
১. হ                  ২. না   
[যিদ না হয়, তেব কন?] 

১৫. BanglaGovNet ক  বা বায়েনর িবিভ  ম ণালয়/ িবভাগ/ দ র/ অিধদ র/ সং া, জলা ও উপেজলা 
পযােয়র দ েরর মে  নটওয়াক াপেনর মা েম সরকাির ত  িবিনময় কত  ি  হেয়েছ বেল আপিন মেন 
কেরন? 
১। সে াষজনক ভােব ি  পেয়েছ ২। মাটা  ি  পেয়েছ ৩। িক টা ি  পেয়েছ ৪। একদম ি  পায় নাই  
৫। ম  নাই      

১৬. 
  

BanglaGovNet ক  বা বায়েনর ফেল িবিভ  ম ণালয়/ িবভাগ/ দ র/ অিধদ র/ সং া, জলা ও 
উপেজলা পযােয়র আইিস  ক  াপন মা েম দেশ জনগেণর জ  েয়াজনীয় ত  পাওয়া কতটা সহজ হেয়েছ 
বেল আপিন ম ন কেরন? 
১। যেথ  সহজ হেয়েছ ২। মাটা  সহজ হেয়েছ ৩। িক টা সহজ হেয়েছ  ৪। একদম সহজ হয়িন  
৫। ম  নাই        
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 BanglaGovNet ক  বা বায়েনর  ফেল দেশ ই-গভরেন  ি য়া কতটা রাি ত হেয়েছ বেল আপিন 
মেন কেরন? 
১। যেথ  রাি ত হেয়েছ ২। মাটা  রাি ত হেয়েছ  ৩। িক টা রাি ত হেয়েছ  ৪। একদম রাি ত   হয়িন  
৫। ম  নাই        

 
১৭. 
 

আপনার মেত BanglaGovNet ক  বা বায়েন আইিস  াবহােরর ফেল সরকােরর িনয়িমত কাজ-কেম  
িক িক িবষেয় উ তপিরেবশ তিরেত সহায়ক হেয়েছ ? (১= ব ণ    ৫= ণ নয়)   
১. দ তা ি   ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
২. জবাবিদিহতার দািয় েবাধ  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৩. কােজর তা ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৪. স েদর অপচয় কেমেছ ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৫. পিরক না তরাি তকরণ  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৬. সবার নগত মান উ য়ন ১ ২ ৩ ৪ ৫ 

 
১৮ 

কে র ত  ভাব িক িক? (১= ব ণ    ৫= ণ নয়)   

১. সরকাির অিফেস মে  এক  িনরাপদ সংেযাগ িনি ত করা ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
২. িব মান ওেয়ব হাি ং িসে ম, ই- মইল সবা া তা ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৩. আইিপ বস ভেয়স সবা বা বায়ন ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৪. TOSS (Total Operation Support System) 
বা বায়ন  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৫. কমসং ান ি  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৬. শাসেনর স তা ি  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৭. অ া       

 
১৯. 

কে র পেরা  ভাব িক িক? (১= ব ণ    ৫= ণ নয়)   

১. ই-সরকােরর জ  এক  মৗিলক অবকাঠােমা িনি ত করা ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
২. সরকােরর দ তা উ ত করা ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৩. নটওয়াক অবকাঠােমা িনমােণর মা েম সরকাির অিফেসর মে  
িমথি য়া উ ীত করা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৪. আউটেসািসং কােজর পিরেবশ তির করা ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৫. ন ন ন ন কমে  ি  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৬. দেশ ধীের ধীের G2G, G2B, G2C / G2P সবা 
বা বায়েনর এক  রাজপথ তির করেত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৭. অ া       
 
২০.  

কে র আথ-সামািজক ভাবিক িক িক? (১= ব ণ    ৫= ণ নয়) 
১. আইিস  সি য় পিরেষবার খরচ কেম গেছ ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
২. িশ া পিরেষবা উপর ত  সহেজ এে স ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৩. কমসং ান পিরেষবা িলেত ত  সহেজ এে স ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৪. অনলাইন িনব ন সবা উপর ত  সহেজ এে স ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৫. িষ সবা উপর ত  সহেজ এে স ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৬. া  সবা উপর ত  সহেজ এে স ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৭. অ া  অনলাইন পিরেষবা উপর ত  সহেজ এে স ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৮. বিধত আথ-সামািজক কায ম ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৯. আইিস  বাজার/ আউটেসািসং এর মা েম আ কমসং ােনর ি  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 

 
২১. 

আপিন িক মেন কেরন এই কে র মা েম কান কমসং ান ি  হেয়েছ  
১. হ                  ২. না   
যিদ হ  হয়, তেব: (১= ব ণ    ৫= ণ নয়)  
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১. DICTC’s Operator িনেয়ােগর মা েম  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
২. NITC’s Operator িনেয়ােগর মা েম ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৩. Self employment  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৪. আইিস  বাজার/ আউটেসািসং এর মা েম আ কমসং ােনর ি  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 

 
২২. 
 

আপিন িক মেন কেরন এই কে র মা েম কান নারীর কমসং ান ি  হেয়েছ  
১. হ                  ২. না   
যিদ হ  হয়, তেব: (ঊ র এেকর অিধক হেত পাের) 
 
১. DICTC’s Operator িনেয়ােগর মা েম  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
২. NITC’s Operator িনেয়ােগর মা েম ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৩. Self employment  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৪. আইিস  বাজার/ আউটেসািসং এর মা েম আ কমসং ােনর ি  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২৩. 
 
 

কম িচর ধারাবািহকতা অজেনর জে  িক িক িবষয় ভাবক িহেসেব িমকা পালন কের িছল? 
 
১. আইিস  সেচতনতা ি  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
২. কািরগির িশ ণ ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৩. ন  ও পিরচালনা  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৪. ন ন ি গত অবকাঠােমা  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৫. সম া সমাধােনর সহায়তা দান  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৬. েয়াজনীয় অথ বরা  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৭. অ া  (উে খ ক ন) ১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২৪. এ ক র শি শালী িদক িক িছল? 
১.  
২.  
৩. 

২৫ এ ক র বল িদক িক িছল? 
১.  
২.  
৩. 

২৬ এই ধরেনর আইিস  কম িচ বা বায়ন এবং উ িতকরেন কােনা পরামশ আেছ িক? 
১.  
২.  
৩. 

 
উ রদাতা 
নাম এবং া র: 
মাবাইল: 

ই- মইল: 
তািরখ: 

পিরদশক 
নাম এবং া র: 
তািরখ: 
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সং ি  2.5 - ফাকাস প আেলাচনার চকিল  
 
 গণ জাত ীবাংলােদশ সরকার 

পিরক না ম ণালয় 
বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ 

“Development of National ICT Infra-network for 
Bangladesh Government (BanglaGovNet)” 

কে র ভাব ায়ন সমী া 
সমী া মালা ৪: ফাকাস প আেলাচনার চকিল  

 

Development of National ICT Infra-network for Bangladesh Government 
(BanglaGovNet)” শীষক এক  ক  িবগত ২০১৫ সােল বা বািয়ত হয়। কে র আওতায় দেশর িবিভ  
ম ণালয় / িবভােগ ই-সরকার গঠেনর পিরক না নওয়া হয়। এছাড়াও িবিভ  সরকাির িত ােন আেরা কাযকরী ও দ  
পিরেবশ তির করার উে ে  ত  ি  বহার করা িছল কে র ল উে ।  
 
BanglaGovNet কে র ভাব ায়েনর জ  গত ১ ফ য়াির ২০১৭ তািরেখ, পিরক না ম ণালেয়র বা বায়ন  
পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ, আইআইএফিস (এক  সরকাির পরামশক িত ান) ক িনেয়াগ কের। এই কে র উে  
অজেনর সফলতা বা থতার কারণ স হ এবং ক র কাযকািরতা, দ তা, ভাব, ধারাবািহকতা ইত ািদ ায়েনর 
উে ে  আপনার মতামত এই ভাব ায়ন সমী ায় িবেশষ িমকা রাখেব। এ াপাের আপনার সহেযািগতা একা   
কা । উে  য আপনার মতামত মা  সমী ার কােজ ব ত হেব এবং আপনার দওয়া ত  গাপন রাখা হেব।    
 

অংশ হণকারীেদর তািলকা 
 নাম িত ােনর নাম পদবী বয়স ফান ন র ও ই- মইল 
১      

২      
৩      
৪      
৫      
৬      
৭      
৮      
৯      
১০      
১১      
১২      
 
 
 Warm-up Question 
 Q1. BanglaGovNet কে র সােথ আপিন/ আপনারা িকভােব সংি  িছেলন? 
 Q2. BanglaGovNet ক  বাংলােদেশর উ য়ন পিরক নার সােথ কত  সংি  িছল? 
 কে র াসি কতা 
১ আপনার িত ান BanglaGovNet ক  থেক িক িক  িবধা হণ কেরেছ? [ িশ ন এবং িশ া/ আইিপ 

াকেবােনর সােথ সংেযাগ/ ই ারেনট সংেযাগ/ ই ােনট সংেযাগ/ মে া এথারেনট সংেযাগ/ অপ ক াল ফাইবার 
সংেযাগ/ আইিপ টিলেফান সংেযাগ (অভ রীণ)/ িব মান NICTC িসে ম, অ াি েকশান,  অ া  

িবধাবিধতকরণ/ িত  পপ ও সরকাির িত ান এ েয়াজনীয় অবকাঠােমা গত েযাগ- িবধা াপন করা] 
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২ BanglaGovNet ক  হেত আইিস  বহােরর মা েম সরকােরর িবিভ  ম ণালয়,  িডপাটেম ,  জলা 
এবং উপেজলা পযােয় কাযকির নটওয়াক তির হেয়েছ? কন? 
 

৩ BanglaGovNet ক  হেত আইিস  বহােরর মা েম সরকােরর িবিভ  ম ণালয়, িডপাটেম ,  জলা 
এবং উপেজলা পযােয় দ  কােজর পিরেবশ তির হেয়েছ? কন? 
 

৪ আপিন িক মেন কেরন য BanglaGovNet  ক  বহােরর মা েম দেশর জ  কাযকির ই-গভরেন  
ি য়া তিরর াকেবান িহসােব পাবিলক নটওয়াক তির হেয়েছ? কন? 

৫ বাংলােদেশর টকসই অথৈনিতক উ য়েনর লে  সরকারী ত  বহােরর িবধা এবং শাসেনর তা ও 
েবাধ ি র জ  এই কে র অবদান কত ?   

৬ সফটও ়ার, হাডও ়ার ও নটওয়ািকং সর াম দান এবং আইিস র িশ েণর মা েম আউটেসািসং কােজর 
পিরেবশ তির করেত BanglaGovNet ক  িক মা ায় অবদান রেখেছ বেল আপিন/ আপনারা মেন 
কেরন? 

 কে র কাযকািরতা 

৭ আপিন/ আপনারা িক মেন কেরন য, BanglaGovNet ক  দেশর সব সরকাির অিফস েড় নটওয়াক 
িভি ক ই- সরকাির সবা িতি ত করেত পেরেছ? িকভােব? 

৮ আপিন/ আপনারা িক মেন কেরন য, BanglaGovNet ক  দেশর নীিতিনধারিণ িত ান স েহর 
উ ু করণ, শি  ি করণ এবং উ ত আ ঃসংেযাগ ব া বতেনর মা েম আর ও দ  ও  শাসন ব ার 
উ য়ন কেরেছ? িকভােব? 

৯ BanglaGovNet কে র আওতায় িশ ণিক কাযকারী হেয়েছ? অ হ কেরএ িবষেয় আপনার িচ া-
ভাবনা ব ন। 

১০ কে র উে  অজন করা কত খািন স ব হেয়েছ আপিন/ আপনারা মেন কেরন ? 

১১ কে র উে  অজেন সফলতা বা থতার কারণ স হ িক িক  বেল আপিন/ আপনারা মেন কেরন ? 

 কে র বা বায়েনর দ তা 

১২ BanglaGovNet ক  কায েমর কতখািন য়-সা য়ী িছল? 

১৩ ক র উে  সময় মত অিজত হেয়েছ িক? 

১৪ আপিন িক মেন কেরন BanglaGovNet য অবকাঠােমাগত িবধা দান কেরিছল তা এই সবা দােনর 
জ  যেথ ? 

১৫ BanglaGovNet ক  বা বায়ন ি য়ায় িকধরেনর অ িবধার স ুখীন হেয়িছেলন? 

১৬ িক উপােয় এসব অ িবধা কা েয় উঠা স ব হেয়েছ বেল আপিন/ আপনারা মেন কেরন ? 
 

 কে র ভাব 
১৭ আপনার মেত BanglaGovNet কে র ত  ভাব িক িক? [ েয়াজেন াব ক ন সরকাির অিফেস 

মে  এক  িনরাপদ সংেযাগ িনি ত করা/ িব মান ওেয়ব হাি ং িসে ম, ই- মইল সবা া তা/ আইিপ বস 
ভেয়স সবা বা বায়ন/ TOSS (Total Operation Support System) বা বায়ন/ কমসং ান 

ি / শাসেনর স তা ি ] 
১৮ আপনার মেত BanglaGovNet কে র পেরা  ভাব িক িক? [ েয়াজেন াব ক ন ই-সরকােরর জ  

এক  মৗিলক অবকাঠােমা িনি ত করা/ সরকােরর দ তা উ ত করা/ নটওয়াক অবকাঠােমা িনমােণর মা েম 
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সরকাির অিফেসর মে  িমথি য়া উ ীত করা/ আউটেসািসং কােজর পিরেবশ তির করা/ ন ন ন ন কমে  
ি ] 

১৯ BanglaGovNet ক  বা বায়েনর ফেল িক িক আথ-সামািজক পিরবতন এেসেছ বেল মেন কেরন? 
[ েয়াজেন াব ক ন আইিস  সি য় পিরেষবার খরচ কেম গেছ/ িশ া পিরেষবা উপর ত  সহেজ এে স/ 
কমসং ান পিরেষবা িলেত ত  সহেজ এে স/ অনলাইন িনব ন সবা উপর ত  সহেজ এে স/ িষ সবা উপর 
ত  সহেজ এে স/ া  সবা উপর ত  সহেজ এে স/ অ া  অনলাইন পিরেষবা উপর ত  সহেজ এে স/ 
বিধত আথ-সামািজক কায ম/ আইিস  বাজার/আউটেসািসং এর মা েম আ কমসং ােনর ি ] 

২০ BanglaGovNet ক  থেক কােনা কমসং ান ি  হেয়েছ িক? 
হেল িকভােব? [ েয়াজেন াব ক ন DICTC’s Operator িনেয়ােগর মা েম/ NITC’s 
Operator িনেয়ােগর মা েম/ Self employment/ আইিস  বাজার/ আউটেসািসং এর মা েম 
আ কমসং ােনর ি ] 
 

২১ আপিন িক মেন কেরন এই কে র মা েম নারীর কমসং ান ি  হেয়েছ? 
হেল িকভােব? [ েয়াজেন াব ক ন DICTC’s Operator িনেয়ােগর মা েম/ NITC’s 
Operator িনেয়ােগর মা েম/ Self employment/ আইিস  বাজার/ আউটেসািসং এর মা েম 
আ কমসং ােনর ি ] 

 কে র ধারাবািহকতা 
 ক  সমাি র পর কে র িবধা স হ িদেত আপনার কান সম া হেয়েছ িক? হেল িক ধরেনর সম া? 

 

২২ BanglaGovNet ক  সমাি র পর কীভােব কে র খরচ বহন হে ?  

২৩ এই ধরেনর আইিস  ক  বা বায়ন এবং উ িতকরেন কােনা পরামশ আেছ িক? 
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সং ি  2.6 - ড েম  পযােলাচনা চকিল  
 
ড েম  দানকারী কমকতার নাম ও পদবীঃ----------------------------- 
ড েম  পযােলাচনাকারীর নামঃ----------------------------------------- 

কে র আেলাচ  অংশ র অব ান অ যায়ী জলার নামঃ---------------------- 
 

িমক 
নং  

পযােলাচনার িবষয়  য সকল িতেবদন/ড েম  যাচাই করা হেব। পযােলাচনা করা 
হেয়েছ িক? 

১ স াদন ত সকল 
কােজর বা ব ও 
আিথক অ গিত 
পযােলাচনা 

1. িডিপিপ ণয়ন, দািখল ও অ েমাদন সং া  
ত ািদ; 

2. বাৎসিরক অ গিতর িতেবদনস হ; 
3. ক  সমাি র িতেবদন )িপিসআর(;  
4. ল িডিপিপ; 
5. সংেশািধত িডিপিপ; 
6. অথ বরা  ও ছাড় সং া । 
7. BanglaGovNet ক  এবং িত  

ইনি উশেনর মে  য ি  া র 
হেয়িছল। 

8. BanglaGovNet কে র আওতায় 
আইিস  িশ েণর িশ ণাথ র তািলকা 
এবং যাগােযােগর ত । 

হ  না 

পযেব
ণঃ 

    

 য়- ি য়াকরণ 
ও ায়ন ও 
কাযােদশ দােন 
িপিপআর ২০০৮ 
যথাথভােব 
অ সরণ করা 
হেয়েছ িকনা?  

1. দরপ  আহবােনর িব ি  স হ;  
2. দরপে র ােকজ িনধারেণর িভি  তথা 

া লন স হ; 
3. দরপ  ায়ন কিম  ( ইিস) গঠন 

সং া ; 
4. দরপ  ায়ন ি য়া;  
5. অ েমাদন ি য়া; 
6. কাযােদশ দান;  
7. দরপ  িন ি েত কান প জ লতা সং া  

ত ািদ;  

  

পযেব
ণঃ 

    
 
 

 
ড েম  পযােলাচনাকারীর নামঃ   া রঃ ------------ 
 তািরখঃ ------------ 
 

 


