
ই-গভর্নয্ান্স ও উদ্ভাবর্ন কর্প্রিকল্পর্না ২০২১-২২  

অরিস: তথ্য করর্শর্ন  

 
 

ক্রম  কম মসম্পাদন 

ক্ষেত্র   
মান কার্ মক্রম  

কম মসম্পাদন 

সূচক 
একক  

কম মসম্পাদন 

সূচককর মান 

লেযমাত্রা ২০২১-২০২২ অগ্রগতি 

অসাধারণ উত্তম চলতি মান  

১০০% ৮০% ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] ই-

গভন মযান্স ও 

উদ্ভাবন 

সংক্রান্ত 

কার্ মক্রকমর 

বাস্তবায়ন 

ক্ষ ারদারকরণ 

 

 

 

 

  

৩৫  

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা 

বাস্তবায়ন  

[১.১.১] একটি নিুন 

উদ্ভাবনী ধারণা 

বাস্তবাতয়ি 

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

গি ০৭/০৯/২১ িাতরখ ইকনাকভশন 

টিম ও উদ্ভাবনী ধারনা বাস্তবায়ন 

তবষকয় একটি সভা করা হকয়কে। উক্ত 

সভার ক্ষনাটিশ, হাজ রাপত্র, 

কার্ মতববরণী সংর্ুক্ত। 

[১.২] ক্ষসবা 

সহজ করণ 

[১.২.১] একটি ক্ষসবা 

সহজ কৃি  
িাতরখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

 

[১.৩]  ক্ষসবা 

তিজ িাইক শন 

[১.৩.১] নূযনিম একটি 

ক্ষসবা তিজ িাই কৃি 
িাতরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

 

[১.৪] ইিঃপূকব ম 

বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী 

ধারণা , সহজ কৃি ও 

তিজ িাই কৃি ক্ষসবা 

সংক্রান্ত পর্ মাকলাচনা 

সভা   

[১.৪.১] সভা আকয়াজ ি  িাতরখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

গি ১৯/০৮/২১ িাতরখ সংতিষ্ট তবষকয় 

একটি সভা করা হকয়কে। উক্ত সভার 

ক্ষনাটিশ, হাজ রাপত্র, কার্ মতববরণী 

সংর্ুক্ত। 

[১.৫] ই-নতির 

বযবহার বৃজি 

[১.৫ .১] ই-ফাইকল ক্ষনাি 

তনষ্পতত্তকৃি   
% ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

প্রায় ৯৫ % 

[১.৬] ৪ি ম তশল্প 

তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ 

ক্ষমাকাকবলায় করণীয় 

তবষকয় অবতহিকরণ 

সভা/কম মশালা 

আকয়া ন 

[১.৬.১] সভা/কম মশালা 

আকয়াজ ি 
সংখযা ৪ ২ ১ - 

 

 

 

২ 
[২] 

প্রাতিষ্ঠাতনক 

দেিা বৃজি  

১৫ 

[২.১] িিয বািায়ন 

হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] িিয বািায়কন 

সকল ক্ষসবা বক্স 

হালনাগাদকৃি 

সংখযা ৪ ৪ ৩ ২ 

হালনাগািকৃি িিয প্রতি মাকস িিয ও 

সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ক্ষপ্ররণ করা হয় 

[২.১.২] তবতভন্ন প্রকাশনা 

ও িিযাতদ িিয বািায়কন 

প্রকাতশি 

সংখযা ২ ৪ ৩ ২ 

 

[২.২] ই-গভন মযান্স ও 

উদ্ভাবন 

[২.২.১] কম মপতরকল্পনা 

বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 
সংখযা ৩ ৪ ৩ ২ 

 



 

ক্রম  কম মসম্পাদন 

ক্ষেত্র   
মান কার্ মক্রম  

কম মসম্পাদন 

সূচক 
একক  

কম মসম্পাদন 

সূচককর মান 

লেযমাত্রা ২০২১-২০২২ অগ্রগতি 

অসাধারণ উত্তম চলতি মান  

১০০% ৮০% ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

কম মপতরকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

প্রতশেণ আকয়াজ ি  

[২.২.২ ]ই-গভন মযান্স 

কম মপতরকল্পনা 

বাস্তবায়কনর  নয 

বরাদ্দকৃি অি ম বযতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

 

[২.২.৩] কম মপতরকল্পনার 

বাস্তবায়ন অগ্রগতি 

পর্ মাকলাচনা সংক্রান্ত সভা 

আকয়াজ ি 

সংখযা ৩ ৪ ৩ ২ 

 

[২.২.৪] কম মপতরকল্পনার 

অধ মবাতষ মক স্ব-মূলযায়ন 

প্রতিকবদন মতন্ত্রপতরষদ 

তবভাকগ/ ঊর্ধ্ মিন 

কিৃ মপকের তনকি ক্ষপ্রতরি 

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

 

[২ .২ .৫ ] ক্ষদকশ/তবকদকশ 

বাস্তবাতয়ি নূযনিম 

একটি উকদযাগ 

পতরদশ মনকৃি 

সংখযা ৩ 
৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 
- 

 

 


