
                               ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২২-২৩ 

  

ক্রম  কম মসম্পাদন 

ক্ষেত্র  

মান  কার্ মক্রম কম মসম্পাদন 

সূচক  

একক  কম মসম্পাদন 

সূচককর মান  

লেযমাত্রা ২০২২-২৩ 

অসাধারণ  অরি উত্তম  উত্তর্ চলরি র্ান চলরি র্াননি 

রননে 

100% ৯0% ৮0% ৭০% ৬০% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ১১ ১২ 

1 

[1] ই-গভর্ন্মান্স 

ও উদ্ভাবন 

সংক্রান্ত 

কার্ মক্রকমর 

বাস্তবায়ন 

ক্ষ ারদারকরণ 

৩০ 

[1.1] সেবা 

েহজীকিণ/রিরজটাইনজশননি 

র্াধ্যনর্ উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবায়ন  

[1.1.1] সেবা 

েহজীকিণ/রিরজটাইনজশননি র্াধ্যনর্ 

উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবারয়ি 

তাররখ ১০ ০৪/0৫/202৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ 

 

২৫/০৫/২০২৩ 

 

৩১/০৫/২০২৩ 

[1.২] ইতঃপূকব ম বাস্তবারয়ত 

উদ্ভাবনী ধারণা, সহর কৃত ও 

রির টাই কৃত ক্ষসবাি সিটানবজ 

প্রস্তুি কিা এবং সেবােমূহ চালু 

িাখা 

[1.২.1] ইতঃপূকব ম বাস্তবারয়ত উদ্ভাবনী 

ধারণা, সহর কৃত ও রির টাই কৃত 

ক্ষসবাি সিটানবজ প্রস্তুিকৃি 

তাররখ ২ ১৩/১০/২০২২ ২৭/১০/২০২২ ১০/১১/২০২২ 

  

[১.২.২] ইতঃপূকব ম বাস্তবারয়ত উদ্ভাবনী 

ধারণা, সহর কৃত ও রির টাই কৃত 

ক্ষসবােমূহ চালুকৃি 

তাররখ ৭ ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ 

 

২৫/০৫/২০২৩ 

 

৩১/০৫/২০২৩ 

[1.৩] ই-নরিি ব্যবহাি বৃরি [1.৩.1] ই-ফাইনল সনাট রনষ্পরত্তকৃি 

% 4 ৮৬% ৮০% ৭৫% 

 

৭০% 

 

৬০% 

[1.৪] ৪র্ ম রিল্প রবপ্লকবর েম্ভাব্য 

চযাকলঞ্জ ক্ষমাকাকবলায় 

আইন/পরলরে/কর্ যপরিকল্পনা 

প্রনয়ন এবং রবষয়রভরত্তক 

কর্ যশালা আনয়াজন  

[1.৪.1] ৪র্ ম রিল্প রবপ্লকবর েম্ভাব্য চযাকলঞ্জ 

ক্ষমাকাকবলায় আইন/পরলরে/কর্ যপরিকল্পনা 

প্রণীি 

তাররখ 4 4 3 2 

 

0 

 

[১.৪.২] ৪র্ ম রিল্প রবপ্লকবর েম্ভাব্য চযাকলঞ্জ 

ক্ষমাকাকবলায় রবষয়রভরত্তক কর্ যশালা 

আনয়ারজি 

সংখ্যা ৩ ৩১/১০/২০২২ ১৬/১১/২০২২ ৩০/১১/২০২২ 

 

১৫/১২/২০২২ 

 

২৯/১২/২০২২ 

2 

[2] প্রারতষ্ঠারনক 

েক্ষর্িা বৃরি 
২০ 

[2.1] তথ্য বাতায়ন 

হালনাগাদকরণ 

[2.1.1] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃি 

(ত্রৈর্ারেক রভরত্তনি) 
সংখ্যা ৬ 4 3 ২ 

 

  ১ 

 

 

[2.2] ই-গভকন মন্স উদ্ভাবন 

কম মপররকল্পনা বাস্তবায়ন  

[2.2.1] কম মপররকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 

প্ররিেণ আকয়ার ত 
সংখ্যা 3 4 3 2 

 

১ 

 

[2.2.2] ই-গভকন মন্স কম মপররকল্পনা 

বাস্তবায়কনর  র্ন্ বরাদ্দকৃত অর্ ম ব্যরয়ত  
% 3 ৮০% ৭০% ৬০% 

 

৫৫% 

 

৫০% 

[2.2.3] কম মপররকল্পনার অধ মবারষ মক স্ব-

মূল্যায়ন প্ররতকবদন র্রিপরিষদ রবভানগ 

ক্ষপ্রররত 

তাররখ 3 ১৫/০১/২০২৩ ২২/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ 

 

০৯/০২/২০২৩ 

 

১৬/০২/২০২৩ 

[2.2.4] আওিাধীন দপ্তি/েংস্থাি 

অধ মবারষ মক স্ব-মূল্যায়ন প্ররতকবদন 

পর্ যানলাচনা েংক্রান্ত প্ররিনবদন 

র্রিপরিষদ রবভানগ ক্ষপ্রররত 

তাররখ 3 ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ 

 

২৩/০৫/২০২৩ 

 

২৮/০২/২০২৩ 

[2.2.5] ক্ষদকি/রবকদকি বাস্তবারয়ত 

ন্যযনতম একটি উকযাগ পররদি মনকৃত 
তাররখ 3 3১/05/202৩ 30/06/202৩ - 

  

 


