
   34 

 

 

 

িংক াজনী ৬ : ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভািন কর্ মপবরকল্পনা, ২০২২-২৩ 

ক্রমর্ কম িসম্পােন চক্ষত্র মান কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূেক 
একক 

কম িসম্পােন 

সূেদকর মান 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অশত উত্তম উত্তম েলশত মান 

েলশত মাদনর 

শনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

 

১ 

[১] ই-গভন্যমান্স ও 

উদ্ভািন িংক্রমান্ত 

কা মক্রমকর্র িাস্তিায়ন 

ক্ষজারদারকরণ 

৩০ 

 

[১.১] চসবা সহশজকরণ/ শডশজটাইদজশদনর 

মােদম উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  

[১.১.১] চসবা সহশজকরণ/ 

শডশজটাইদজশদনর মােদম ন্যযনতম 

একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাশয়ত 

তাশরন ১০ ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৩ 

[১.২] ইিঃপূকি ম িাস্তিাবয়ি উদ্ভািনী 

িারণা, িহবজকৃি ও বিবজটাইজকৃি 

ক্ষিিার িাটাকিজ প্রস্তুি করা এিং 

ক্ষিিািমূহ িালু রাখা  

[১.২.১] ইিঃপূকি ম িাস্তিাবয়ি উদ্ভািনী 

িারণা, িহবজকৃি ও বিবজটাইজকৃি 

ক্ষিিার িাটাকিজ প্রস্তুিকৃি 

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

[১.২.২] ইিঃপূকি ম িাস্তিাবয়ি উদ্ভািনী 

িারণা, িহবজকৃি ও বিবজটাইজকৃি 

ক্ষিিািমূহ িালুকৃি 

তাশরন ৭ ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৩ 

[১.৩]  ই-নবির ব্যিহার বৃবদ্ধ [১.৩.১] ই-িাইদল ক্ষনাট বনষ্পবিকৃি % 
৪ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ 

[১.৪] ৪থ ি শশল্প শবপ্লদবর সম্ভাব্য েযাদলঞ্জ 

চমাকাদবলায় আইন/ শলশস/কম ি শরকল্পনা 

 প্রণয়ন এবাং শবষয়শিশত্তক কম িশালা 

আদয়াজন 

[১.৪.১] ৪থ ি শশল্প শবপ্লদবর সম্ভাব্য 

েযাদলঞ্জ চমাকাদবলায় আইন/ শলশস/ 

কম ি শরকল্পনা প্রণীত 

তাশরন 
৪ ৩১/১০/২০২২ ১৬/১১/২০২২ ৩০/১১/২০২২ ১৫/১২/২০২২ ২৯/১২/২০২২ 

[১.৪.২] ৪থ ি শশল্প শবপ্লদবর েযাদলঞ্জ 

চমাকাদবলায় শবষয়শিশত্তক কম িশালা 

আদয়াশজত 

িংখ্যা ৩ ২ - ১ - - 

২ 
[২] প্রাবিষ্ঠাবনক 

দেিা বৃবদ্ধ 
২০ 

[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ 

[২.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগােকৃত 

(ত্রত্রমাশসক শিশত্তদত) সাংখ্যা ৬ ৪ ৩ - ২ - 

[২.২] ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবন 

কম ি শরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

িংক্রমান্ত প্রবশেণ আকয়াবজি  সাংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ - - 

[২.২.২] ই-গিন্যিান্স কম ি শরকল্পনা 

বাস্তবায়দনর জন্য বরাদ্দকৃত অথ ি ব্যশয়ত % ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৫৫% ৫০% 
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ক্রমর্ কম িসম্পােন চক্ষত্র মান কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূেক 
একক 

কম িসম্পােন 

সূেদকর মান 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অশত উত্তম উত্তম েলশত মান 

েলশত মাদনর 

শনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

 

  
 

[২.২.৩] কম ি শরকল্পনার অধ িবাশষ িক স্ব-

মূল্যায়ন প্রশতদবেন মশন্ত্র শরষে শবিাদগ/ 

ঊর্ধ্িতন কর্তি দক্ষর শনকট চপ্রশরত 

তাশরন ৩ ১৫/০১/২০২৩ ২২/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ 

[২.২.৪] আওতাধীন মাঠ  র্ িাদয়র 

কার্ িালয়সমূদহর অধ িবাশষ িক স্বমূল্যায়ন 

প্রশতদবেন  র্ িাদলােনা পূব িক প্রস্তুতকৃত 

প্রশতদবেন মশন্ত্র শরষে শবিাদগ/ ঊর্ধ্িতন 

কর্তি দক্ষর শনকট চপ্রশরত 

তাশরন ২ 
৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ ২৩/০২/২০২৩ ২৮/০২/২০২৩ 

[২.২.৫] চেদশ/শবদেদশ বাস্তবাশয়ত 

ন্যযনতম একটি উদ্ভািনী উদযাগ 

 শরেশ িনকৃত 

তাশরন ৩ ৩১/০৫/২০২৩ ৩০/০৬/২০২৩ - - - 

 


