
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২২-২৩ 

কর্ যপরিকল্পনাি স্ব-মূল্যায়ন প্ররিববদন : জুলাই’২২ – নবভম্বি’২২ 

ক্রর্ কার্ যক্রর্ 
কর্ যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ যসম্পাদন 

সূচবকি 

র্ান 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ প্রথর্ ককায়ার্ যাি 

অর্যন 

(জুলাই’২২ – 

নবভম্বি’২২) 

ক্রর্পুরিি অরর্যি 

র্ান 

অসাধািণ উত্তর্ চলরি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ 
[১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/ 

কসবাসহরর্কিণ/ রিরর্র্াইবর্শন বাস্তবায়ন 

[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/ 

কসবাসহরর্কিণ/ রিরর্র্াইবর্শন বাস্তবায়ন 
িারিখ ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ - ০.০০ 

০২ [২.১] ই-নরথি ব্যবহাি বৃ্রি [২.১.১] ই-ফাইবল কনার্ রনষ্পরত্তকৃি % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% ৯০% ৪.১৭ 

০৩ [৩.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকিণ [৩.১.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকৃি সংখ্যা  ১৫ ৪ ৩ ২ ৪ ৬.২৫ 

০৪ 

[৪.১] ৪থ য রশপ্লরবপ্লববি চযাবলি 

কর্াকাববলায় কিনীয় রবষবয় অরভিকিণ 

সভা/ কর্ যশালা আবয়ার্ন 

[৪.১.১] ৪থ য রশপ্লরবপ্লববি চযাবলি 

কর্াকাববলায় কিনীয় রবষবয় অরভিকিণ 

সভা/ কর্ যশালা আবয়ারর্ি 

সংখ্যা ৫ ২ ১ - ১ ২.৫০ 

০৫ 
[৫.১] ই-গভর্ন্ান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

[৫.১.১.] কর্ যপরিকল্পনাি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 

প্ররশক্ষ্ণ আবয়ারর্ি 
সংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ ১ ১.৫০ 

[৫.১.২.] কর্ যপরিকল্পনাি অধ যবারষ যক স্ব-

মূল্যায়ন প্ররিববদন উর্ধ্যিন কর্তযপবক্ষ্ি 

রনকর্ কপ্ররিি 

িারিখ ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ - ০.০০ 

    ৫০     ১৪.৪২ 

 

  



 

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২২-২৩ 

কর্ যপরিকল্পনাি স্ব-মূল্যায়ন প্ররিববদন : জুলাই’২২ – কসবেম্বি’২২ 

ক্রর্ কার্ যক্রর্ 
কর্ যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ যসম্পাদন 

সূচবকি 

র্ান 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ প্রথর্ ককায়ার্ যাি 

অর্যন 

(জুলাই’২২ – 

কসবেম্বি’২২) 

ক্রর্পুরিি অরর্যি 

র্ান 

অসাধািণ উত্তর্ চলরি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ 
[১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/ 

কসবাসহরর্কিণ/ রিরর্র্াইবর্শন বাস্তবায়ন 

[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/ 

কসবাসহরর্কিণ/ রিরর্র্াইবর্শন বাস্তবায়ন 
িারিখ ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ - ০.০০ 

০২ [২.১] ই-নরথি ব্যবহাি বৃ্রি [২.১.১] ই-ফাইবল কনার্ রনষ্পরত্তকৃি % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% ৯০% ২.৫০ 

০৩ [৩.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকিণ [৩.১.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকৃি সংখ্যা  ১৫ ৪ ৩ ২ ৪ ৩.৭৫ 

০৪ 

[৪.১] ৪থ য রশপ্লরবপ্লববি চযাবলি 

কর্াকাববলায় কিনীয় রবষবয় অরভিকিণ 

সভা/ কর্ যশালা আবয়ার্ন 

[৪.১.১] ৪থ য রশপ্লরবপ্লববি চযাবলি 

কর্াকাববলায় কিনীয় রবষবয় অরভিকিণ 

সভা/ কর্ যশালা আবয়ারর্ি 

সংখ্যা ৫ ২ ১ - ১ ২.৫০ 

০৫ 
[৫.১] ই-গভর্ন্ান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

[৫.১.১.] কর্ যপরিকল্পনাি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 

প্ররশক্ষ্ণ আবয়ারর্ি 
সংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ ১ ১.৫০ 

[৫.১.২.] কর্ যপরিকল্পনাি অধ যবারষ যক স্ব-

মূল্যায়ন প্ররিববদন উর্ধ্যিন কর্তযপবক্ষ্ি 

রনকর্ কপ্ররিি 

িারিখ ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ - ০.০০ 

    ৫০     ১০.২৫ 

 

  



 

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২২-২৩ 

কর্ যপরিকল্পনাি স্ব-মূল্যায়ন প্ররিববদন : আগস্ট-২০২২ 

ক্রর্ কার্ যক্রর্ 
কর্ যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ যসম্পাদন 

সূচবকি 

র্ান 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ প্রথর্ ককায়ার্ যাি 

অর্যন 

(*আগস্ট-২২ 

পর্ যন্ত) 

ক্রর্পুরিি অরর্যি 

র্ান 

অসাধািণ উত্তর্ চলরি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ 
[১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/ 

কসবাসহরর্কিণ/ রিরর্র্াইবর্শন বাস্তবায়ন 

[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/ 

কসবাসহরর্কিণ/ রিরর্র্াইবর্শন বাস্তবায়ন 
িারিখ ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ -- ০.০০ 

০২ [২.১] ই-নরথি ব্যবহাি বৃ্রি [২.১.১] ই-ফাইবল কনার্ রনষ্পরত্তকৃি % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% ৯০% ১.৬৭ 

০৩ [৩.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকিণ [৩.১.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকৃি সংখ্যা  ১৫ ৪ ৩ ২ ৪ ২.৫০ 

০৪ 

[৪.১] ৪থ য রশপ্লরবপ্লববি চযাবলি 

কর্াকাববলায় কিনীয় রবষবয় অরভিকিণ 

সভা/ কর্ যশালা আবয়ার্ন 

[৪.১.১] ৪থ য রশপ্লরবপ্লববি চযাবলি 

কর্াকাববলায় কিনীয় রবষবয় অরভিকিণ 

সভা/ কর্ যশালা আবয়ারর্ি 

সংখ্যা ৫ ২ ১ -- -- ০.০০ 

০৫ 
[৫.১] ই-গভর্ন্ান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

[৫.১.১.] কর্ যপরিকল্পনাি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 

প্ররশক্ষ্ণ আবয়ারর্ি 
সংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ ২০/০৭/২০২২ ১.৫০ 

[৫.১.২.] কর্ যপরিকল্পনাি অধ যবারষ যক স্ব-

মূল্যায়ন প্ররিববদন উর্ধ্যিন কর্তযপবক্ষ্ি 

রনকর্ কপ্ররিি 

িারিখ ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ -- ০.০০ 

    ৫০     ৫.৬৭ 

 


