
 
 

ই-                          ২০২১-২২                                         জ  

 

    কভ িম্পাদন তক্ষত্র  

 
ভান 

কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

একক 

 

কভ িম্পাদন 

সূির্কয ভান 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ 

অাধাযণ উিভ িরর্ি ভান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] ই-                     

                  জ         

 

 

 

 

 

 

৩৫ 

 

[১.১] উদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফার্য়ি 
িার্যখ ৫ 

১৬ ০৩ ২০২২ ১৪ ০৪ ২০২২ ০৫ ০৫ ২০২২ 

[১.২] তফা র্েকযণ [১.২.১] একটি তফা র্েকৃি  
িার্যখ ৫ 

২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]       র্ডর্েটাইর্েন [১.৩.১] ন্যযনিভ একটি তফা র্ডর্েটাইেকৃি 
িার্যখ ৫ ৩০ ১২ ২০২২ ১৩ ০১ ২০২০ ২০ ০১ ২০২২ 

[১.৪] ই                                 জ   

     জ  ইজ                     চ         
[১.৪.১]          জ   

       ৪ ৩০ ০৮ ২০২১  ১৫ ০৯ ২০২১  ৩০ ০৯ ২০২১ 

[১.৫] ই-নর্র্য ব্যফায বৃর্দ্ধ [১.৪.১] ই-পাইর্র                % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪র্ ি র্ল্প র্ফপ্লর্ফয িযার্রঞ্জ তভাকার্ফরায় কযণীয় 

র্ফলর্য় অফর্িকযণ বা/কভ িারা আর্য়ােন 
[১.৬.১] বা/কভ িারা আর্য়ার্েি 

     ৪ ২ ১ - 

 

 

২ 

[২]                     ১৫ 

[২.১] িথ্য ফািায়ন ারনাগাদকযণ 

[২.১.১] িথ্য ফািায়র্ন কর তফা ফক্স ারনাগাদকৃি 
ংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২]                      িথ্য ফািায়র্ন 

       

ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গবন্যিাে  উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা ফাস্তফায়ন  

[২.২.১]                                

     জ   

 ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গবন্যিাে কভ ির্যকল্পনা ফাস্তফায়র্নয েন্য 

ফযােকৃি অর্ ি ব্যর্য়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কভ ির্যকল্পনায ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ি ম িার্রািনা 

ংক্রান্ত বা আর্য়ার্েি 

ংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কভ ির্যকল্পনায অধ িফার্ল িক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্ফদন 

ভর্ির্যলদ র্ফবার্গ/ ঊ্ধধর্ধ্িন কর্তির্ক্ষয র্নকট তপ্রর্যি 

িার্যখ ৩ ১৩ ০১ ২০২২ ২০ ০১ ২০২২ ২৭ ০১ ২০২২ 

[২.২.৫] তদর্/র্ফর্দর্ ফাস্তফার্য়ি ন্যযনিভ একটি উর্যাগ 

র্যদ িনকৃি 

ংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 
- 
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ই-গবন্যযান্স ও উদ্ভাফন কভ যসযকল্পনা, ২০২১-২২ 

                   জ  

 

    কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

একক 

 

কভ িম্পাদন 

সূির্কয ভান 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ 

অাধাযণ উিভ িরর্ি ভান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ 
[১.১] ই-নর্র্য ব্যফায বৃর্দ্ধ   

[১.১.১] ই-পাইর্র 

তনাট        
% ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] িথ্য ফািায়ন 

ারনাগাদকযণ 

[২.১.১] িথ্য ফািায়র্ন কর 

তফা ফক্স ারনাগাদকৃি 

ংখ্যা ১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২]                

      িথ্য ফািায়র্ন        

ংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গবন্যিাে  উদ্ভাফন 

কভ ির্যকল্পনা ফাস্তফায়ন  

[৩.১.১]            

                    

     জ   

 ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কভ ির্যকল্পনায 

ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ি ম িার্রািনা 

ংক্রান্ত বা আর্য়ার্েি 

ংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কভ ির্যকল্পনায 

অধ িফার্ল িক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্ফদন 

ঊর্ধ্িিন কর্তির্ক্ষয র্নকট 

তপ্রর্যি 

িার্যখ ৫ ১৩ ০১ ২০২২ ২০ ০১ ২০২২ ২৭ ০১ ২০২২ 

০৪ [৪.১]     উদ্ভাফনী ধাযণা/ 

তফা র্েকযণ/    

                     

[৪.১.১]     উদ্ভাফনী ধাযনা/ 

তফা র্েকযণ/         

                 

       ৫ ২৮ ২ ২০২২  ১৫ ০৩ ২০২২  ১৫ ০৪ ২০২২ 

 


