
 

আ-গবর্ন্যান্স ও উদ্ভাফন কভ যরযকল্পনা ২০২২-২৩ 

রপ: তথ্য করভন  

 

ক্রভ  
কভ যম্পাদন 

ক্ষেত্র  

 

ভান 
কাম যক্রভ 

 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ যম্পাদন 

সূচককয 

ভান 

রেযভাত্রা ২০২১-২০২২  

াধাযণ 
রত উত্তভ 

উত্তভ চররত ভান 
চররত ভাকনয 

রনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] আ-

গবর্ন্যান্স ও 

উদ্ভাফন 

ংক্রান্ত 

কাম যক্রকভয 

ফাস্তফায়ন 

ক্ষ াযদাযকযণ 

 

 

 

 

 

 

৩০ 

 

[১.১] ক্ষফা র কযণ/ 

রির টাআক কনয ভাধ্যকভ 

উদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফায়ন  

[১.১.১]  ক্ষফা র কযণ/ 

রির টাআক কনয ভাধ্যকভ 

উদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফারয়ত 

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

[১.২] আতঃপূকফ য 

ফাস্তফারয়ত উদ্ভাফনী 

ধাযণা, র কৃত ও 

রির টাআ কৃত ক্ষফায 

ক্ষিটাকফ  প্রস্তুত কযা 

এফং ক্ষফা মূ চালু যাখা 

[১.২.১] আতঃপূকফ য ফাস্তফারয়ত 

উদ্ভাফনী ধাযণা, র কৃত ও 

রির টাআ কৃত ক্ষফায ক্ষিটাকফ  

প্রস্তুত 

তারযখ ২ 
১৩/১০/২০২২ ২৭/১০/২০২৩ ১০/১১/২০২২   

]১.৩.১ [আতঃপূকফ য ফাস্তফারয়ত 

উদ্ভাফনী ধাযণা, র কৃত ও 

রির টাআ কৃত ক্ষফামূ 

চালুকৃত 

তারযখ ৭ ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২৯০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৩ 

[১.৩] আ-নরথয ব্যফায 

বৃরি 

 [১.৩.১] আ-পাআকর ক্ষনাট 

রনষ্পরত্তকৃত 

% ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬০% 

[১.৪] ৪থ য রল্প রফপ্লকফয 

ম্ভাব্য চযাকরঞ্জ 

ক্ষভাকাকফরায় 

অআন/ররর/ 

কম্পযরযকল্পনা প্রণয়ন এফং 

রফলয়রবরত্তক কভ যারা 

অকয়া ন 

[১.৪.১] ৪থ য রল্প রফপ্লকফয ম্ভাব্য 

চযাকরঞ্জ ক্ষভাকাকফরায় 

অআন/ররর/ কম্পযরযকল্পনা 

প্রণীত 

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

[১.৪.২] ৪থ য রল্প রফপ্লকফয ম্ভাব্য 

চযাকরঞ্জ ক্ষভাকাকফরায় রফষ্যরবরত্তক 

কভ যারায অকয়া ন 

ংখ্যা 
৩ - 

   ১ 
১ ১ 

-- 



 

 

ক্রভ  
কভ যম্পাদন 

ক্ষেত্র  

 

ভান 
কাম যক্রভ 

 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ যম্পাদন 

সূচককয 

ভান 

রেযভাত্রা ২০২১-২০২২  

াধাযণ 
রত উত্তভ 

উত্তভ চররত ভান 
চররত ভাকনয 

রনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ৮ ৯ ১০ 

  

 

২ 

[২] 

প্রারতষ্ঠারনক 

েভতা বৃরি  

২০ 

[২.১] তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকযণ 

[২.১.১] তথ্য ফাতায়কন 

ারনাগাদকৃত 

(ত্রত্রভারক রবরত্তকত) 
ংখ্যা ৬ ৪ ৩ -- ২ -- 

[২.২] আ-গবর্ন্যান্স ও 

উদ্ভাফন কভ যরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন  

[২.২.১] কভ যরযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

ংক্রান্ত প্ররেণ অকয়ার ত  

ংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ ২ -- 

[২.২.২]আ-গবর্ন্যান্স 

কভ যরযকল্পনা ফাস্তফায়কনয  র্ন্ 

ফযাদ্দকৃত থ য ব্যরয়ত 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৫৫% ৫০% 

[২.২.৩] কভ যরযকল্পনায 

ধ যফারল যক স্ব-মূল্যায়ন প্ররতকফদন 

ভরিরযলদ রফবাকগ ক্ষপ্ররযত 

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

[২.২.৪] অওতাধীন 

দপ্তয/ংস্থায ধ যফারল যক 

স্বমূল্যায়ন প্ররতকফদন ম যাকরাচনা 

ংক্রান্ত প্ররতকফদন ভরিরযলদ 

রফবাকগ ক্ষপ্ররযত 

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

[২.২.৫] ক্ষদক/রফকদক 

ফাস্তফারয়ত ন্যযনতভ একটি 

উকযাগ রযদ যনকৃত 

ংখ্যা ৩ 
৩০/০৫/২০২২  ৩০/০৬/২০২২ - 

 

                                                                                                                                                                         


