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ই-েভন্যিান্স ও উদ্ভাবন ক্র্ িিপরক্ল্পনা ২০২২-২৩   

(র্ন্ত্রণােে/পবভাে/দপ্তর/সংস্থা ির্ িালের অপিলসর জন্য) 
 

 

ক্রি  

কর্ িসম্পাদন রক্ষত্র  র্ান কার্ িক্রর্ 
কর্ িসম্পাদন 

সূিক 
একক 

কর্ িসম্পাদন 

সূির্কি র্ান 

িক্ষযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধািণ অমি  উিি উত্তর্ িির্ি র্ান 
িির্ি র্ার্নি 

র্নর্ম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
 

 ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

 

[১] ই-গভর্ন্টোন্স ও 

উদ্ভোিন সংক্রোন্ত 

কোর্ টক্ররি  

িোস্তিোয়ন 

সেো দো ক ণ 

 

 

 

 

 

৩০ 

[১.১] রসবা সহর্েকিণ/ 

র্ডর্েটাইর্েির্নি র্াধ্যর্র্ উদ্ভাবনী 

ধািণা বাস্তবায়ন 

[১.১.১] রসবা সহর্েকিণ /র্ডর্েটাইর্েির্নি 

র্াধ্যর্র্ নুযনির্ একটি উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবার্য়ি 

 

িোম খ ১০ 
   ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ 

 

৩১/০৫/২০২৩ 

 

[১.২] ইিঃর্রি ট িোস্তিোময়ি উদ্ভোিনী 

র্ো ণো, সেমেকৃি ও মডমের্োইেকৃি 

সসিো  ডোর্োরিে প্রস্তুি  ক ো  এিং 

সসিোসমূে চোলু  োখো  

 

[১.২.১] ইিঃর্রি ট িোস্তিোময়ি উদ্ভোিনী র্ো ণো, 

সেমেকৃি ও মডমের্োইেকৃি সসিো  ডোর্োরিে 

প্রস্তুিকৃি 

িার্িখ ২ 
১৩/১০/২০২২ ২৭/১০/২০২২ ১০/১১/২০২২ -- --- 

[১.২.২] ইিঃর্রি ট িোস্তিোময়ি উদ্ভোিনী র্ো ণো, 

সেমেকৃি ও মডমের্োইেকৃি সসিোসমূে চোলুকৃি 

িোম খ ৭ 
০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৩  

[১.৩] ই-নর্থি ব্যবহাি বৃর্দ্ধ 

 

[১.৩.১] ই-িাইর্ি সনোর্ মনষ্পমিকৃি   % ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬০% 

[১.৪] ৪থ ি র্িল্প র্বপ্লর্বি সম্ভাব্য 

িযার্িঞ্জ রর্াকার্বিায় আইন/পর্ির্স/ 

কর্ িপর্িকল্পনা প্রণয়ন এবং 

র্বষয়র্ভর্ত্তক কর্ িিািা আর্য়ােন 

[১.৪.১] ৪থ ি র্িল্প র্বপ্লর্বি সম্ভাব্য িযার্িঞ্জ 

রর্াকার্বিায় আইন/পর্ির্স/কর্ ি-পর্িকল্পনা প্রণীি 

িোম খ  ৪ ৩১/১০/২০২২ ১৬/১১/২০২২ ৩০/১১/২০২২ ১৫/১২/২০২২ ২৯/১২/২০২২  

[১.৪.২] ৪থ ি র্িল্প র্বপ্লর্বি িযার্িঞ্জ রর্াকার্বিায় 

র্বষয়র্ভর্ত্তক কর্ িিািা আর্য়ার্েি 

সংখ্যা ৩ ২ --- ১ - - -- 

 

 

২ 

[২] প্রোমিষ্ঠোমনক 

সক্ষিিো বৃমদ্ধ  
২০ 

[২.১] িথ্য বািায়ন হািনাগাদকিণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়ন হািনাগাদকৃি    

         (ত্রত্রর্ার্সক র্ভর্ত্তর্ি) 

সংখ্যা ৬ ৪ ৩ -- ২ -- 

[২.২] ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ িপর্িকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কি টিম কল্পনো  িোস্তিোয়ন সংক্রোন্ত 

প্রমিক্ষণ আরয়োমেি  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ -- -- 

[২.২.২]ই-গভন্যিান্স কর্ িপর্িকল্পনা বাস্তবায়র্নি 

েন্য বিােকৃি অথ ি ব্যর্য়ি 

 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৫৫% ৫০% 

[২.২.৩] কর্ িপর্িকল্পনাি অধ িবার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রর্ির্বদন র্র্িপর্িষদ র্বভার্গ রপ্রর্িি 

িার্িখ ৩ ১৫/০১/২০২৩ ২২/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ 
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ক্রি  

কর্ িসম্পাদন রক্ষত্র  র্ান কার্ িক্রর্ 
কর্ িসম্পাদন 

সূিক 
একক 

কর্ িসম্পাদন 

সূির্কি র্ান 

িক্ষযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধািণ অমি  উিি উত্তর্ িির্ি র্ান 
িির্ি র্ার্নি 

র্নর্ম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
 

 ৮ ৯ ১০ 

 

[২.২.৪] আওিাধীন দপ্তি/সংস্থাি অধ িবার্ষ িক 

স্বমূল্যায়ন প্রর্ির্বদন পর্ িার্িািনা সংক্রান্ত 

প্রর্ির্বদন র্র্িপর্িষদ র্বভার্গ রপ্রর্িি 

িার্িখ ২ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩ ২৮/০২/২০২৩  

[২.২.৫] রদর্ি/র্বর্দর্ি বাস্তবার্য়ি ন্যযনির্ একটি 

উদ্ভাবনী উর্যাগ পর্িদি িনকৃি 

 

িার্িখ ৩ 
৩১/০৫/২০২৩ ৩০/০৬/২০২৩ -- -- ---- 


