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১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] ই-

গভর্ন্জান্স ও 

উদ্ভাবন 

িংক্রান্ত 

কার্ জক্রলির 

বাস্তবায়ন 

জর্ারদারকরণ 

 

 

 

 

 

 

৩৫ 
 

[১.১] উদ্ভাবনী 

িািণা 

বাস্তবায়ন  

[১.১.১] একটি 

নতুন উদ্ভাবনী 

িািণা 

বাস্তবারয়ি 

িারি

খ 

৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২    ২য় ত্রৈিামিলকর 

র্র্ন্ প্রলর্ার্য নয় 

[১.২] টিবা 

িহরিকিণ 

[১.২.১] একটি 

টিবা িহরিকৃি  

িারি

খ 

৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২    ২য় ত্রৈিামিলকর 

র্র্ন্ প্রলর্ার্য নয় 

[১.৩]  জিবা 

রিরিোইবিশন 

[১.৩.১] 

ন্যযনির্ একটি 

টিবা 

রিরিোইিকৃি 

িারি

খ 

৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২  ৫ ৫ িংোগ ১.৩ 

প্রিাণক: জিবা 

মিমর্টাইলর্শন 

বাস্তবায়ন িংক্রান্ত 

আবদশ (িংযুক্ত) 

[১.৪] ইতঃপূলব জ 

বাস্তবাময়ত 

উদ্ভাবনী ধারণা, 

িহমর্কৃত ও 

মিমর্টাইর্কৃত 

জিবা িংক্রান্ত 

পর্ জালোচনা 

িভা   

[১.৪.১] িভা 

আলয়ামর্ত  

তামর

খ  

৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ ৪    

[১.৫] ই-নরিি 

ব্যবহাি বৃরি 

[১.৫.১] ই-

ফাইবি জনাট 

মনষ্পমিকৃত   

% ৬ ৮০% ৭০% ৬০% ১.৫ ১.৫ ১.৫ িংোগ ১.৫ 

প্রর্াণক: ৯০% উববয 

অিযবনি প্ররিববদন 

এবং A2I 

প্ররিববদবনি 

রিণশে (িংযুক্ত) 
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সূচক 

একক 
 

কর্ যিম্পাদন 

সূচবকি র্ান 

িেযর্াৈা ২০২১-২০২২ ১ি 

ত্রৈিামিক 

(২০২১-

২০২২) 

িিয়কালে 

অর্জন 

২য় ত্রৈিামিক 
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িিয়কালে 

অর্জন  

(স্ব-

মূল্যাময়ত) 

িন্তব্য 

(২য় ত্রৈিামিক, 
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১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

[১.৬] ৪ি য রশল্প 

রবপ্লববি 

চযাবিঞ্জ 

টর্াকাববিায় 

কিণীয় রবষবয় 

অবরহিকিণ 

িভা/কর্ যশািা 

আবয়ািন 

[১.৬.১] 

িভা/কর্ যশািা 

আবয়ারিি 

িংখ্যা ৪ ২ ১ -  ২ ২ িংোগ ১.৬ 

প্রিাণক: আলয়ামর্ত 

কি জশাো এর 

জনাটিশ, উপমিমত 

পৈ ও মিরমচৈ 

(িংযুক্ত) 

 

 

২ 

[২] 

প্রামতষ্ঠামনক 

দক্ষতা বৃমি  

১৫ [২.১] িথ্য 

বািায়ন 

হািনাগাদকিণ 

[২.১.১] িথ্য 

বািায়বন িকি 

টিবা বক্স 

হািনাগাদকৃি 

িংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ ১ ১ ১ িংোগ ২.১.১  

প্রর্াণক: রিণশেিহ 

ত্রৈর্ারিক প্ররিববদন 

(িংযুক্ত) 

[২.১.২] মবমভন্ন 

প্রকাশনা ও 

তথ্যামদ িথ্য 

বািায়বন 

প্রকামশত 

িংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ ০.৫ ০.৫ ০.৫ িংোগ ২.১.২  

প্রিাণক: রিণশেিহ 

ত্রৈর্ারিক প্ররিববদন 

(িংযুক্ত) 

[২.২] ই-

গভর্ন্যান্স ও 

উদ্ভাবন 

কর্ যপরিকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[২.২.১] 

কি জপমরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

িংক্রান্ত 

প্রমশক্ষণ 

আলয়ামর্ত  

িংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ ০.৭৫ ০.৭৫ ০.৭৫ িংোগ ২.২.১ 

প্রিাণক: আলয়ামর্ত 

১টি প্রমশক্ষলণর 

জনাটিশ, উপমিমত 

পৈ ও মিরমচৈ 

(িংযুক্ত) 

[২.২.২]ই-

গভর্ন্যান্স 

কর্ যপরিকল্পনা 

বাস্তবায়বনি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০%    িংোগ ২.২.২ 

প্রিাণক: প্রমতলবদন 

(িংযুক্ত) 
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িিয়কালের 

টালগ জট 
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২০২২) 

িিয়কালে 

অর্জন  

(স্ব-

মূল্যাময়ত) 

িন্তব্য 

(২য় ত্রৈিামিক, 
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১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ির্ন্ বিাদ্দকৃি 

অি য ব্যরয়ি 

[২.২.৩] 

কর্ যপরিকল্পনাি 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগরি 

প যাবিাচনা 

িংক্রান্ত িভা 

আবয়ারিি 

িংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ ০.৭৫ ০.৭৫ ০.৭৫ িংোগ ২.২.৩ 

প্রিাণক: িভার 

জনাটিশ, উপমিমত 

পৈ এবং 

কার্ জমববরণী 

(িংযুক্ত) 

[২.২.৪] 

কর্ যপরিকল্পনাি 

অি যবারষ যক স্ব-

মূল্যায়ন 

প্ররিববদন 

র্রিপরিষদ 

রবভাবগ/ 

ঊবযিন 

কর্তযপবেি 

রনকে টপ্ররিি 

িারি

খ 

৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২     

[২.২.৫] 

টদবশ/রববদবশ 

বাস্তবারয়ি 

ন্যযনির্ একটি 

উবযাগ 

পরিদশ যনকৃি 

িংখ্যা ৩ ৩০/০৫/ 

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২২ 

-  ৩ ৩ িংোগ ২.২.৫ 

 

প্রর্াণক: আবদবশি 

করপ (িংযুক্ত) 

জিাট নম্বর   ৫০    ৮.৫ ১৪.৫ ১৪.৫  

 


