
 

 

সংয োজনী-৮ :  ই-গভর্ন্যোন্স কর্ যপরিকল্পনো ২০২২-২৩ 

 

 

ক্রম  কর্ যসম্পোদন ক্ষেত্র  

 
র্োন 

কো যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পোদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পোদন 

সূচযকি র্োন 

লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসোধোিণ অরি উত্তর্ উত্তর্ চলরি র্োন 
চলরি র্োযনি 

রনযে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১ 

[১] ই-গভর্ন্যোন্স ও 

উদ্ভোবন সংক্রোন্ত 

কো যক্রযর্ি 

বোস্তবোয়ন 

ক্ষজোিদোিকিণ 

৩০ 

[১.১] ক্ষসবো সহরজকিণ/  

রিরজটোইযজশযনি র্োধ্যযর্ উদ্ভোবনী 

ধোিণো বোস্তবোয়ন 

[১.১.১] ক্ষসবো সহরজকৃি/ রিরজটোইযজশযনি র্োধ্যযর্ 

ন্যূনির্ একটি  উদ্ভোবনী ধোিণো বোস্তবোরয়ি 
িোরিখ ১০ ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৩ 

[১.২] ইতঃপূর্ব ে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী 

ধারণা, সহয়িকৃত ও য়িয়িটাইিকৃত 

সসবার িাটার্বি প্রস্তুত করা এবং 

সসবাসমূহ চালু রাখা   

[১.২.১] ইতঃপূর্ব ে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহয়িকৃত ও য়িয়িটাইিকৃত সসবার িাটার্বি 

প্রস্তুতকৃত 

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

[১.২.২] ইতঃপূর্ব ে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহয়িকৃত ও য়িয়িটাইিকৃত সসবাসমূহ চালূকৃত 
 ৭ ০৪/০৫/২০২৩  ১১/০৫/২০২৩  ১৮/০৫/২০২৩  ২৫/০৫/২০২৩  ৩১/০৫/২০২৩  

[১.৩] ই-নরিি ব্যবহোি বৃরি [১.৩.১] ই-ফোইযল সনাট য়নষ্পয়িকৃত   % ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬০% 

[১.৪] ৪ি য রশল্প রবপ্লযবি সম্ভোব্য 

চূোযলঞ্জ ক্ষর্োকোযবলোয় আইন/পরলরস/ 

কর্ যপরিকল্পনো প্রনয়ণ এবং 

রবষয়রভরত্তক কর্ যশোলো আযয়োজন 

[১.৪.১] ৪ি য রশল্প রবপ্লযবি সম্ভোব্য চূোযলঞ্জ 

ক্ষর্োকোযবলোয় আইন/পরলরস/ কর্ যপরিকল্পনো প্রণীি 
িোরিখ ৪ ৩১/১০/২০২২  ১৬/১১/২০২২  ৩০/১১/২০২২  ১৫/১২/২০২২  ২৯/১২/২০২২  

[১.৪.২] ৪ি য রশল্প রবপ্লযবি সম্ভোব্য চূোযলঞ্জ 

ক্ষর্োকোযবলোয় রবষয়রভরত্তক কর্ যশোলো আযয়োরজি 
সংখ্যা ৩ ২ -- ১ -- -- 

২ 
[২] প্রায়তষ্ঠায়নক 

সক্ষমতা বৃয়ি  
২০ 

[২.১] িথ্য বোিোয়ন হোলনোগোদকিণ 
[২.১.১] িথ্য বোিোয়ন হোলনোগোদকৃি 

 (ত্রত্রর্োরসক রভরত্তযি) 
সংখ্যো ৬ ৪ ৩ -- ২ -- 

[২.২] ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন 

কর্ যপরিকল্পনো বোস্তবোয়ন  

[২.২.১] কম েপয়রকল্পনা বাস্তবািন সংক্রান্ত প্রয়িক্ষণ 

আর্িায়িত  
সংখ্যো ৩ ৪ ৩ ২ -- -- 

[২.২.২] ই-গভর্ন্যোন্স কর্ যপরিকল্পনো বোস্তবোয়যনি জর্ন্ 

বিোদ্দকৃি অি য ব্যরয়ি 
% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৫৫% ৫০% 

[২.২.৩] কর্ যপরিকল্পনোি অধ যবোরষ যক স্ব-মূল্যোয়ন 

প্ররিযবদন র্রিপরিষদ রবভোযগ ক্ষপ্ররিি 
িোরিখ ৩ 15/০১/২০২৩ 22/০1/২০২৩ 3১/০1/২০২৩ 09/০২/২০২৩ 16/০২/২০২৩ 

[২.২.৪] কর্ যপরিকল্পনোি অধ যবোরষ যক স্ব-মূল্যোয়ন 

প্ররিযবদন র্রিপরিষদ রবভোযগ/ ঊর্ধ্যিন ক্যপযেি 

রনকট ক্ষপ্ররিি 

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

[২.২.৫] ক্ষদযশ/রবযদযশ বোস্তবোরয়ি ন্যূনির্ একটি 

উযযোগ পরিদশ যনকৃি 
িোরিখ ৩ ৩০/05/২০২২ ৩০/06/২০২২ -- -- -- 

 


