
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা (২০২১ - ২০২২) ১র্ ত্রৈর্ারিক বাস্তবায়ন অগ্রগরি প্ররিববদন 

 
 

ক্রম  
কর্ যিম্পাদন ক্ষেৈ  

 
র্ান কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যিম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কর্ যিম্পাদন 

সূচবকি র্ান 

লেযর্াৈা ২০২১-২০২২ মন্তব্য 

(১ম ত্রৈমাসিক, ২০২১-

২০২২, িময়কালে 

বাস্তবায়ন অগ্রগসি) 

অিাধািণ উত্তর্ চলরি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] ই-গভর্ন্যান্স ও 

উদ্ভাবন িংক্রান্ত 

কার্ যক্রলমর বাস্তবায়ন 

জ ারদারকরণ 

 

 

 

 

 

 

৩৫ 
 

[১.১] উদ্ভাবনী ধািণা 

বাস্তবায়ন  

[১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী 

ধািণা বাস্তবারয়ি 

িারিখ ৫ 
১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

১ম ত্রৈমাসিলকর  র্ন্ 

প্রলর্া য নয় 

[১.২] ক্ষিবা িহরিকিণ 
[১.২.১] একটি ক্ষিবা 

িহরিকৃি  

িারিখ ৫ 
২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

১ম ত্রৈমাসিলকর  র্ন্ 

প্রলর্া য নয় 

[১.৩]  জিবা 

রিরিটাইবিশন 

[১.৩.১] ন্যযনির্ একটি ক্ষিবা 

রিরিটাইিকৃি 

িারিখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 
১ম ত্রৈমাসিলকর  র্ন্ 

প্রলর্া য নয় 

[১.৪] ইিঃপূলব য বাস্তবাসয়ি 

উদ্ভাবনী ধারণা, িহস কৃি 

ও সিস টাই কৃি জিবা 

িংক্রান্ত পর্ যালোচনা িভা   

[১.৪.১] িভা আলয়াস ি  
িাসরখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

৩০/০৮/২০২১ সরঃ 

িাসরলখর পূলব য িভা 

আলয়াস ি হলয়লে। 

প্রমাণকঃ িংোগ ১.৪ 

[১.৫] ই-নরিি ব্যবহাি বৃরি 
[১.৫.১] ই-ফাইবল জনাট 

সনষ্পসিকৃি   
% ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

প্রমাণকঃ িংোগ ১.৫ 

[১.৬] ৪ি য রশল্প রবপ্লববি 

চযাবলঞ্জ ক্ষর্াকাববলায় 

কিণীয় রবষবয় অবরহিকিণ 

িভা/কর্ যশালা আবয়ািন 

[১.৬.১] িভা/কর্ যশালা 

আবয়ারিি 

িংখ্যা ৪ ২ ১ - 

১ম ত্রৈমাসিলকর  র্ন্ 

প্রলর্া য নয় 

 

 

২ 

[২] প্রাসিষ্ঠাসনক 

দক্ষিা বৃসি  
১৫ 

[২.১] িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদকিণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়বন িকল 

ক্ষিবা বক্স হালনাগাদকৃি 

িংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

িথ্য বািায়বন িকল ক্ষিবা 

বক্স হালনাগাদকৃি। 

প্রমাণকঃ িংোগ ২.১.১ 

[২.১.২] সবসভন্ন প্রকাশনা ও 

িথ্যাসদ িথ্য বািায়বন 

প্রকাসশি 

িংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

সবসভন্ন প্রকাশনা ও িথ্যাসদ 

িথ্য বািায়বন প্রকাসশি 

হলয়লে। 

 প্রমাণকঃ িংোগ ২.১.২ 



ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা (২০২১ - ২০২২) ১র্ ত্রৈর্ারিক বাস্তবায়ন অগ্রগরি প্ররিববদন 

 

ক্রম  
কর্ যিম্পাদন ক্ষেৈ  

 
র্ান কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যিম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কর্ যিম্পাদন 

সূচবকি র্ান 

লেযর্াৈা ২০২১-২০২২ মন্তব্য 

(১ম ত্রৈমাসিক, ২০২১-

২০২২, িময়কালে 

বাস্তবায়ন অগ্রগসি) 

অিাধািণ উত্তর্ চলরি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কম যপসরকল্পনা 

বাস্তবায়ন িংক্রান্ত প্রসশক্ষণ 

আলয়াস ি  

িংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

১ম ত্রৈমাসিলক ১টি 

প্রসশক্ষণ আলয়াস ি 

হলয়লে।  

প্রমাণকঃ িংোগ ২.২.১ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্যান্স 

কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবায়বনি 

ির্ন্ বিাদ্দকৃি অি য ব্যরয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

প্রমাণকঃ িংোগ ২.২.২ 

[২.২.৩] কর্ যপরিকল্পনাি 

বাস্তবায়ন অগ্রগরি 

পর্ যাবলাচনা িংক্রান্ত িভা 

আবয়ারিি 

িংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

১ম ত্রৈমাসিলক ১টি িভা 

আলয়াস ি হলয়লে। 

প্রমাণকঃ িংোগ ২.২.৩ 

[২.২.৪] কর্ যপরিকল্পনাি 

অধ যবারষ যক স্ব-মূল্যায়ন 

প্ররিববদন র্রিপরিষদ 

রবভাবগ/ ঊর্ধ্যিন কর্তযপবেি 

রনকট ক্ষপ্ররিি 

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

১ম ত্রৈমাসিলকর  র্ন্ 

প্রলর্া য নয় 

[২.২.৫] ক্ষদবশ/রববদবশ 

বাস্তবারয়ি ন্যযনির্ একটি 

উবযাগ পরিদশ যনকৃি 

িংখ্যা ৩ ৩০/০৫/ 

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২২ 
- 

১ম ত্রৈমাসিলকর  র্ন্ 

প্রলর্া য নয় 

 


