
সংয োজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা (মে, ২০২২) 

 

ক্র

ম  
কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  

 
র্ান কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২  

 

 

অগ্রগতির প্রতিযেদন 

অসাধারণ উত্তর্ চলতি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] ই-গভর্ন্যোন্স ও 

উদ্ভোেন সংক্রোন্ত 

কো যক্রযমর েোস্তেোয়ন 

জজোরদোরকরণ 

 

 

 

 

 

 

৩৫ 
 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  
[১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা 

বাস্তবাতয়ি 

িাতরখ ৫ 
১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২২ ০৫/০৫/২২ 

“ইনকেন্টতর /ক্ষটার ম্যাকনজকর্ন্ট 

তসকটর্”-কেক্সটপ এযাতিককশন প্রস্তুি করা 

হকয়কে। তবগি ১৩-০৩-২০২২ িাতরকখ 

অযাতিককশনটি বাস্তবায়কনর অতিস আকদশ 

জাতর করা হকয়কে। 

[১.২] ক্ষসবা সহতজকরণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহতজকৃি  
িাতরখ ৫ 

২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২২ ২৫/০৩/২২ 

পতরষকদর একটি ক্ষসবা সহজীকরকণর লকেয 

২০২১-২২ অর্ মবেকর “অতেটতরয়ার্, 

ক্ষটতেয়ার্, সুইতর্িংপুল, তজর্ন্যাতসয়ার্ 

োড়া প্রদান” ক্ষসবাটি সহজীকরণ করা 

হকয়কে। তবগি ২৪-০২-০২২ িাতরকখ এ 

সিংক্রান্ত অতিস আকদশ জাতর করা হকয়কে। 

[১.৩]  জসেো তেতজটাইকজশন 
[১.৩.১] ন্যযনির্ একটি ক্ষসবা 

তেতজটাইজকৃি 

িাতরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২২ ২০/০১/২২ 

পতরষকদর তেতজটাইকজশকনর জন্য ‘‘ই-

ক্ষপনশন ক্ষেটাকবজ’’ ক্ষসবাটি এই অর্ মবেকর 

তেতজটাইজ করা হকয়কে।  তবগি ২৯-১২-

২০২১ িাতরকখ এ সিংক্রান্ত অতিস আকদশ 

জাতর করা হকয়কে।  

[১.৪] ইিঃপূযে য েোস্তেোতয়ি 

উদ্ভোেনী ধোরণো, সহতজকৃি ও 

তিতজটোইজকৃি জসেো সংক্রোন্ত 

প যোয োচনো সভো   

[১.৪.১] সভো আযয়োতজি  
িোতরখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২১  ৩০/০৯/২১ 

১৬-০৮-২০২১ িাতরকখ ইিঃপূকব ম 

বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী ধারণা, সহতজকৃি ও 

তেতজটাইজকৃি ক্ষসবা সিংক্রান্ত পর্ মাকলাচনা 

সো অনুতিি হকয়কে।  

 

[১.৫] ই-নতর্র ব্যবহার বৃতি [১.৫.১] ই-িাইকল জনোট তনষ্পতিকৃি   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 
ই-িাইকল ক্ষনাট তনষ্পতত্তর হার 60% 

 

[১.৬] ৪র্ ম তশল্প তবিকবর চযাকলঞ্জ 

ক্ষর্াকাকবলায় করণীয় তবষকয় 

অবতহিকরণ সো/কর্ মশালা 

আকয়াজন 

[১.৬.১] সো/কর্ মশালা আকয়াতজি 
সংখ্যো ৪ ২ ১ - 

জািীয় ক্রীড়া পতরষকদ ৪র্ ম তশল্প তবিকবর 

চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় করণীয় সম্পককম 

অবতহিকরণ তবষকয় এ পর্ মন্ত সব মকর্াট ৩টি 

প্রতশেণ/কর্ মশালা আকয়াজন করা হকয়কে।  

(তবগি ০৯-০৩-২০২২ িাতরকখ ১র্ , ২০-

০৪-২০২২ িাতরকখ  ২য় এবিং ১৬-০৫-

২০২২ িাতরকখ ৩য়) 

 

 

২ 

[২] প্রোতিষ্ঠোতনক 

দক্ষিো বৃতি 
১৫ 

[২.১] িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়কন সকল ক্ষসবা 

বক্স হালনাগাদকৃি 

সিংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ কার্ মক্রর্ 

চলর্ান রকয়কে।  

01/০৭/২০২১ হকি 30/09/2021, 

01/১০/২০২১ হকি ৩১/১২/২০২১ এবিং 

০১-০১-২০২২ হকি ৩১-০৩-২০২২ িাতরখ 



 

ক্র

ম  
কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  

 
র্ান কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২  

 

 

অগ্রগতির প্রতিযেদন 

অসাধারণ উত্তর্ চলতি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

পর্ মন্ত িথ্য বািায়কন সকল ক্ষসবা বক্স 

(র্তিপতরষদ তনধ মাতরি ৫টি ক্ষসবাবক্সসহ) 

হালনাগাদ করা হকয়কে এবিং  হালনাগাকদর 

স্ক্রীনশট ক্ষনওয়া হকয়কে। 

[২.১.২] তেতভন্ন প্রকোশনো ও িথ্যোতদ 

িথ্য বািায়কন প্রকোতশি 

সিংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ কার্ মক্রর্ 

চলর্ান রকয়কে। বাতষ মক প্রতিকবদন, 

ক্রীড়াপুঞ্জী ও ক্রীড়াজগি প্রকাশ করা 

হকয়কে। 

[২.২] ই-গেন্যমান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কম যপতরকল্পনো েোস্তেোয়ন 

সংক্রোন্ত প্রতশক্ষণ আযয়োতজি  

সিংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

ই-গেন্যমান্স ও উদ্ভাবন কর্ মপতরকল্পনা 

২০২১-২২'  বাস্তবায়ন সিংক্রান্ত ০৩ টি 

প্রতশেণ সম্পন্ন হকয়কে।  

(২০-০৯-২০২১ িাতরকখ ১র্, ১২-১২-২০২১ 

িাতরকখ ২য় এবিং ০৯-০৩-২০২২ িাতরকখ 

৩য়)  

[২.২.২]ই-গেন্যমান্স কর্ মপতরকল্পনা 

বাস্তবায়কনর জন্য বরাদ্দকৃি অর্ ম 

ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

ব্যতয়ি অযথ যর তহযসে সে যযশষ জকোয়োটোযর 

প্রদোন করো হযে। 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন 

অগ্রগতি পর্ মাকলাচনা সিংক্রান্ত সো 

আকয়াতজি 

সিংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

কর্ মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি 

পর্ মাকলাচনা সিংক্রান্ত ৩টি সো র্র্াক্রকর্ 

১৭-০৮-২০২১ িাতরকখ ১র্,  ০৯-১১-২০২১ 

িাতরকখ ২য় এবিং ০৯-০৩-২০২২ িাতরকখ 

৩য় আকয়াজন করা হকয়কে।  

[২.২.৪] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক 

স্ব-মূল্যায়ন প্রতিকবদন র্তিপতরষদ 

তবোকগ/ ঊর্ধ্মিন কর্তমপকের তনকট 

ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২২ ২৭/০১/২২ 

13-01-2022 িাতরখ র্িণালকয় ক্ষপ্ররকণর 

আকদশ পাওয়া তগকয়কে। 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি 

ন্যযনির্ একটি উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

সিংখ্যা ৩ 
৩০/05/২০২২ ৩০/06/২২ - 

 

 


