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১.০              ও       

                                                          ই-       ও             

             ই-       ও                                    ও                       

                                                                                 

                   ই-       ও                                            

ই-                                                                    ও           

                                           ও                                       

       ই-       ও                                                                         

                                                                                     

                                                                                   

২০২১-২২                                                                     

                   ই-       ও                                                        

       ,              ও                                 

                        ই-       ও                                   

১.১ উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন 

মূল্যায়ন পদ্ধতি: ন্যূনিম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ননর জন্য ই-       কম মপতরকল্পনার ছনক উতিতিি 

লক্ষ্ূমাত্রাতিতিক                              

প্রমাণক: উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সরকাতর আনেশ 

১.২ সসবা সহতজকরণ 

মূল্যায়ন পদ্ধতি: ন্যূনিম একটি সসবা সহতজকরনণর জন্য ই-       কম মপতরকল্পনার ছনক উতিতিি লক্ষ্ূমাত্রা তিতিক 

                             

প্রমাণক: উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সরকাতর আনেশ 

১.৩ সসবা তিতজটাইনজশন 

মূল্যায়ন পদ্ধতি: ন্যূনিম একটি            ই       জন্য ই-       কম মপতরকল্পনার ছনক উতিতিি লক্ষ্ূমাত্রা 

তিতিক                              

প্রমাণক:            ই     বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সরকাতর আনেশ 

 

১.৪ ই                                     ও       ই                                

            ই                                          ও       ই                         

            ও               ই                          ও                                 

                     ০     ২০২১                                   ও          

                          ও                   

1.৫ ই-            ই   ই              

       তবনবচ্ূ বছনর একটি মন্ত্রণালয়/তবিাগ এবং েপ্তর/সংস্থায় হাি ম এবং সফ্ ট তমনল যিগুতল সনাট তনষ্পতি 

হনয়নছ িার সমাট সংখ্যার মনে যিসংখ্যক ই-ফাইতলং তসনেনমর মােনম তনষ্পতি করা হনয়নছ িার শিকরা অনুপাি 

অজমন তহসানব তবনবতচ্ি হনব।  



উোহরণ: ধরা যাক সকান অর্ মবছনর একটি মন্ত্রণালয়/তবিানগর তনষ্পতিকৃি হাি ম সনানটর সংখ্যা ১০০ এবং ই-নতর্র 

মােনম তনষ্পতিকৃি সনাট সংখ্যা ১৫০। এক বছনর সমাট তনষ্পতিকৃি সনাট সংখ্যা (১০০+১৫০)= ২৫০। এর মনে 

মন্ত্রণালয় কর্তমক ই-নতর্ তসনেনমর মােনম তনষ্পতিকৃি সনানটর সংখ্যা ১৫০টি। ঐ মন্ত্রণালয়/তবিানগর অজমন 

(১৫০/২৫০)* ১০০% = ৬০% 

প্রমাণক: সরকাতর েপ্তনরর শািাতিতিক উপস্থাতপি ই-নতর্ এবং হাি ম নতর্র সেটনমন্ট, ফাইল মুিনমন্ট সরতজোর 

ইিূাতে। এটুআই হনি প্রাপ্ত সংতিষ্ট প্রতিনবেননর সনে ক্রসনচ্ক করা হনব। গরতমনলর সক্ষ্নত্র এটুআই কর্তমক প্রেি 

তরনপাট ম চূড়ান্ত বনল গণ্য হনব।   

১.৬ ৪র্ ম তশল্প তবপ্লনবর চ্ূানলঞ্জ সমাকানবলায় করণীয় তবষনয় অবতহিকরণ সিা/কম মশালা আনয়াজন 

মূল্যায়ন পদ্ধতি: ৪র্ ম তশল্প তবপ্লনবর চ্ূানলঞ্জ সমাকানবলায় করণীয় সম্পনকম ৪টি অবতহিকরণ কম মশালা আনয়াজন করনি 

হনব। কম মশালা আনয়াজননর সক্ষ্নত্র কম মপতরকল্পনার ছনক উতিতিি লক্ষ্ূমাত্রাতিতিক                        

     

                                                    ও         

২.১                       

২.১.১                                     

                                                                                         

জন্য কম মপতরকল্পনার ছনক উতিতিি লক্ষ্ূমাত্রাতিতিক                             

                                

২.১.২              ও       িথ্য বািায়নন        

                        ও                                                           

            ও                 জন্য ই-       ও       কম মপতরকল্পনার ছনক উতিতিি লক্ষ্ূমাত্রা 

তিতিক                              

     :                          

২.২.১                                       

            ই-       কম মপতরকল্পনা বাস্তবায়ননর জন্য তনজ তনজ অতধনক্ষ্নত্র সনচ্িনিা ও েক্ষ্িা বৃতদ্ধমূলক ৪  

প্রতশক্ষ্ণ আনয়াজন করনি হনব। কম মশালা/সসতমনার/প্রতশক্ষ্ণ আনয়াজননর সক্ষ্নত্র ই-       ও       কম মপতরকল্পনার 

ছনক উতিতিি লক্ষ্ূমাত্রাতিতিক                             

                                                         ও         

২.২.২ ই-গিন্যমান্স কম মপতরকল্পনা বাস্তবায়ননর জন্য বরাদ্দকৃি অর্ ম ব্যতয়ি 

          : ই-                                              কম মপতরকল্পনার ছনক উতিতিি 

লক্ষ্ূমাত্রাতিতিক                             

                



[২.২. ] কম মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পয মানলাচ্না সংক্রান্ত সিা আনয়াতজি 

          :  ই-গিন্যমান্স কম মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পয মানলাচ্না সংক্রান্ত ৪টি সিা ত্রত্রমাতসক তিতিনি 

আনয়াজন করনি হনব। সিা আনয়াজননর    কম মপতরকল্পনার ছনক উতিতিি লক্ষ্ূমাত্রাতিতিক                

             

                                             

[২.২.৪] কম মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিনবেন মতন্ত্রপতরষে তবিানগ/       কর্তমপনক্ষ্র তনকট সপ্রতরি 

মূল্যায়ন পদ্ধতি: মন্ত্রণালয়/তবিাগ ই-গিন্যমান্স কম মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিনবেন তনধ মাতরি সমনয়র 

মনে মতন্ত্রপতরষে তবিানগ সপ্ররণ করনব। েপ্তর/সংস্থা অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিনবেন তনধ মাতরি সমনয়র মনে সংতিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/তবিানগ সপ্ররণ করনব। স্ব-মূল্যায়ন প্রতিনবেন সপ্ররনণর জন্য কম মপতরকল্পনার ছনক উতিতিি লক্ষ্ূমাত্রাতিতিক 

                            

               

[১.২.৫] সেনশ/তবনেনশ বাস্তবাতয়ি ন্যূনিম একটি উনযাগ পতরেশ মনকৃি 

            ই-         সক্ষ্মিা বৃতদ্ধর লনক্ষ্ূ অন্য েপ্তনরর ন্যূনিম একটি বাস্তবাতয়ি উনযাগ 

পতরেশ মন/তবনেশী অতিজ্ঞিা অজমননর ব্যবস্থা গ্রহণ করনি হনব। একটি সেশী/তবনেশী উনযাগ পতরেশ মন/অতিজ্ঞিা 

অজমননর জন্য পূণ ম নম্বর প্রাপ্ত হনব। 

প্রমাণক: তজও বা সরকাতর আনেনশর কতপ। 
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         ৫  ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা 

 

    কম মসম্পােন সক্ষ্ত্র  

 
মান 

কায মক্রম 

 

কম মসম্পােন 

সূচ্ক 

একক 

 

কম মসম্পােন 

সূচ্নকর মান 

লক্ষ্ূমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উিম চ্লতি মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
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[১] ই-       ও             

                            

 

 

 

 

 

 

 ৫ 

 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি 
িাতরি ৫ 

১৬ ০  ২০২২ ১৪ ০৪ ২০২২ ০৫ ০৫ ২০২২ 

[১.২] সসবা সহতজকরণ [১.২.১] একটি সসবা সহতজকৃি  
িাতরি ৫ 

২৫/০২/২০২২ ০৪/০ /২০২২ ২৫/০ /২০২২ 

[১.৩]       তিতজটাইনজশন [১.৩.১] ন্যূনিম একটি সসবা তিতজটাইজকৃি 
িাতরি ৫  ০ ১২/২০২১ ১  ০১ ২০২২ ২০ ০১ ২০২২ 

[১.৪] ই                                     

ও       ই                                
[১.৪.১]              

       ৪  ০ ০৮ ২০২১  ১৫ ০৯ ২০২১   ০ ০৯ ২০২১ 

[১.৫] ই-নতর্র ব্যবহার বৃতদ্ধ [১.৫.১] ই-ফাইনল                % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪র্ ম তশল্প তবপ্লনবর চ্ূানলঞ্জ সমাকানবলায় 

করণীয় তবষনয় অবতহিকরণ সিা/কম মশালা আনয়াজন 
[১.৬.১] সিা/কম মশালা আনয়াতজি 

     ৪ ২ ১ - 

 

 

২ 

[২]                     ১৫ 

[২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগােকরণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়নন সকল সসবা বক্স হালনাগােকৃি 
সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২]              ও       িথ্য বািায়নন 

       

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গিন্যমান্স ও উদ্ভাবন কম মপতরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২.২.১]                                

         

সংখ্যা   ৪   ২ 

[২.২.২]ই-গিন্যমান্স কম মপতরকল্পনা বাস্তবায়ননর জন্য 

বরাদ্দকৃি অর্ ম ব্যতয়ি 

%   ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২. ] কম মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পয মানলাচ্না 

সংক্রান্ত সিা আনয়াতজি 

সংখ্যা   ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কম মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিনবেন 

মতন্ত্রপতরষে তবিানগ/ ঊর্ধ্মিন কর্তমপনক্ষ্র তনকট সপ্রতরি 

িাতরি   ১  ০১ ২০২২ ২০ ০১ ২০২২ ২৭ ০১ ২০২২ 

[২.২.৫] সেনশ/তবনেনশ বাস্তবাতয়ি ন্যূনিম একটি উনযাগ 

পতরেশ মনকৃি 

সংখ্যা   ৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 
- 



 


