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মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ 

  



 

১.০ প্রেক্ষাপট, উয়েশ্য ও ব্যিহার 

সরকাবর কম যচারীয়দর দক্ষতা বৃবির মাধ্যয়ম সুিাসন সংহতকরয়ণ জনেিাসয়ন ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন চচ যার 

গুরুত্ব অপবরসীম। ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন অনুিীলয়ন উদ্ভািন, প্রসিা সহবজকরণ এিং তথ্য ও প্রর্াগায়র্াগ েযুবির 

ব্যিহার উয়েখয়র্াগ্য। দপ্তসরমূয়হর প্রসিা েদান েবিয়া সহবজকরণ এিং কায়জর অভযন্তরীণ েবিয়ায় গুণগত পবরিতযন 

আনয়য়নর লয়ক্ষয িাবষ যক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা গ্রহণ/িাস্তিায়ন অতযন্ত গুরুত্বপূণ য।  

ই-গভর্ন্যান্স কম যপবরকল্পনার উয়েশ্য হয়লা সরকাবর দপ্তয়র উদ্ভািন, প্রসিা সহবজকরণ এিং তথ্য ও প্রর্াগায়র্াগ 

েযুবির ব্যিহার বিষয়ক কার্ যিময়ক সুশৃঙ্খল, বনয়মতাবন্ত্রক ও োবতষ্ঠাবনকীকরণ এিং এ লয়ক্ষয দায়িিতা সৃবি। 

িাবষ যক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা গ্রহণ, িাস্তিায়ন অগ্রগবত পর্ যায়লাচনা/মূল্যায়য়নর কায়জ এ বনয়দ যবিকা 

ব্যিহৃত হয়ি। উয়েখ্য, বনয়দ যবিকাটিয়ত প্রকিল মূল বিয়িচয বিষয়সমূহ িণ যনা করা হয়য়য়ে। এ প্রক্ষয়ে  অবভজ্ঞতার 

ধারািাবহকতা এিং গভীরতা অজযয়নর পবরিমায় সময়য় সময়য় এ বনয়দ যবিকাটির পবরমাজযন েয়য়াজন হয়ি। 

২০২১-২২ অর্ যিেয়র মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা পর্ যায় এিং মাঠ পর্ যায়য়র সরকাবর অবিসসমূয়হ 

অনুসরয়ণর জর্ন্ পৃর্ক পৃর্ক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা েণয়ন করা হয়য়য়ে। বনয়নে  এসকল কম যপবরকল্পনায় 

েদত্ত সূচক ও লক্ষযমাো অজযন ও মূল্যায়ন পিবত িণ যনা করা হয়য়য়ে।     

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা পর্ যায়য় অনুসরণীয় ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম যপবরকল্পনার সূচকসমূয়হর ব্যাখ্যাাঃ  

১.১ উদ্ভািনী ধারণা িাস্তিায়ন 

মূল্যায়ন পিবত: ন্যযনতম একটি উদ্ভািনী ধারণা িাস্তিায়য়নর জর্ন্ ই-গভর্ন্যান্স কম যপবরকল্পনার েয়ক উয়েবখত 

লক্ষযমাো বভবত্তক সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি।  

েমাণক: উদ্ভািনী ধারণা িাস্তিায়ন সংিান্ত সরকাবর আয়দি 

১.২ প্রসিা সহবজকরণ 

মূল্যায়ন পিবত: ন্যযনতম একটি প্রসিা সহবজকরয়ণর জর্ন্ ই-গভর্ন্যান্স কম যপবরকল্পনার েয়ক উয়েবখত লক্ষযমাো 

বভবত্তক সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি।  

েমাণক: উদ্ভািনী ধারণা িাস্তিায়ন সংিান্ত সরকাবর আয়দি 

১.৩ প্রসিা বিবজটিাইয়জিন 

মূল্যায়ন পিবত: ন্যযনতম একটি প্রসিা বিবজটাইয়জিয়নর জর্ন্ ই-গভর্ন্যান্স কম যপবরকল্পনার েয়ক উয়েবখত লক্ষযমাো 

বভবত্তক সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি।  

েমাণক: প্রসিা বিবজটাইয়জিন িাস্তিায়ন সংিান্ত সরকাবর আয়দি 

 



 

১.৪ ইতাঃপূয়ি য িাস্তিাবয়ত উদ্ভািনী ধারণা, সহবজকৃত ও বিবজটাইজকৃত প্রসিা সংিান্ত পর্ যায়লাচনা সভা   

মূল্যায়ন পিবতাঃ ইতাঃপূয়ি য প্রর্সকল উদ্ভািনী ধারণা এিং প্রসিা সহজীকৃত ও বিবজটাইজ করা হয়য়য়ে প্রস সকল প্রসিার 

িতযমান অিস্থা ও সহজীকরণ/বিবজটাইজ/ উদ্ভািয়নর িয়ল কী িলািল পাওয়া র্ায়ে প্রস বিষয়য় সংবিি 

অংিীজনয়দর সায়র্ পর্ যায়লাচনা সভা ৩০ আগস্ট ২০২১ তাবরয়খর ময়ধ্য আয়য়াজন করয়ল পূণ য নম্বর পাওয়া র্ায়ি।  

েমাণকাঃ সভা আয়য়াজয়নর প্রনাটিি ও সভার কার্ যবিিরণী।  

1.৫ ই-নবর্র ব্যিহারাঃ ই িাইয়ল প্রনাট বনষ্পবত্ত 

মূল্যায়নাঃ বিয়িচয িেয়র একটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং দপ্তর/সংস্থায় হাি য এিং সফ ট বময়ল র্তগুবল প্রনাট বনষ্পবত্ত 

হয়য়য়ে তার প্রমাট সংখ্যার ময়ধ্য র্তসংখ্যক ই-িাইবলং বসয়স্টয়মর মাধ্যয়ম বনষ্পবত্ত করা হয়য়য়ে তার িতকরা 

অনুপাত অজযন বহসায়ি বিয়িবচত হয়ি।  

উদাহরণ: ধরা র্াক প্রকান অর্ যিেয়র একটি মন্ত্রণালয়/বিভায়গর বনষ্পবত্তকৃত হাি য প্রনায়টর সংখ্যা ১০০ এিং ই-নবর্র 

মাধ্যয়ম বনষ্পবত্তকৃত প্রনাট সংখ্যা ১৫০। এক িেয়র প্রমাট বনষ্পবত্তকৃত প্রনাট সংখ্যা (১০০+১৫০)= ২৫০। এর ময়ধ্য 

মন্ত্রণালয় কর্তযক ই-নবর্ বসয়স্টয়মর মাধ্যয়ম বনস্পবত্তকৃত প্রনায়টর সংখ্যা ১৫০টি। ঐ মন্ত্রণালয়/বিভায়গর অজযন 

(১৫০/২৫০)* ১০০% = ৬০% 

েমাণক: সরকাবর দপ্তয়রর িাখাবভবত্তক উপস্থাবপত ই-নবর্ এিং হাি য নবর্র প্রস্টটয়মন্ট, িাইল মুভয়মন্ট প্ররবজস্টার 

ইতযাবদ। এটুআই হয়ত োপ্ত সংবিি েবতয়িদয়নর সয়ে িসয়চক করা হয়ি। গরবময়লর প্রক্ষয়ে এটুআই কর্তযক েদত্ত 

বরয়পাট য চূড়ান্ত িয়ল গণ্য হয়ি।   

১.৬ ৪র্ য বিল্প বিপ্লয়ির চযায়লঞ্জ প্রমাকায়িলায় করণীয় বিষয়য় অিবহতকরণ সভা/কম যিালা আয়য়াজন 

মূল্যায়ন পিবত: ৪র্ য বিল্প বিপ্লয়ির চযায়লঞ্জ প্রমাকায়িলায় করণীয় সম্পয়কয ৪টি অিবহতকরণ কম যিালা আয়য়াজন 

করয়ত হয়ি। কম যিালা আয়য়াজয়নর প্রক্ষয়ে কম যপবরকল্পনার েয়ক উয়েবখত লক্ষযমাো বভবত্তক সমানুপাবতক হায়র নম্বর 

োপ্ত হয়ি। 

েমাণক: আয়য়াবজত অিবহতকরণ কম যিালা এর প্রনাটিি, উপবস্থবত পে ও বস্থরবচে 

২ .১ তথ্য িাতায়ন হালনাগাদকরণ 

২.১.১ তথ্য িাতায়য়নর সকল প্রসিা িক্স হালনাগাদকরণ 

মূল্যায়ন পিবত: তথ্য িাতায়য়নর সকল প্রসিা িক্স হালনাগাদ করয়ত হয়ি। তথ্য িাতায়য়নর প্রসিা িক্স হালনাগাদ করার 

জর্ন্ কম যপবরকল্পনার েয়ক উয়েবখত লক্ষযমাো বভবত্তক সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি। 

েমাণক: বিনিট সহ ত্রেমাবসক েবতয়িদন। 



২.১.২ বিবভন্ন েকািনা ও তথ্যাবদ তথ্য িাতায়য়ন েকাবিত 

মূল্যায়ন পিবত: বিবভন্ন সংকলন ও সম্ভি সকল তথ্যাবদ তথ্য িাতায়য়ন েকাি করয়ত হয়ি। তথ্য িাতায়য়ন বিবভন্ন 

সংকলয়নর কবপ ও তথ্যাবদ েকাি করার জর্ন্ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম যপবরকল্পনার েয়ক উয়েবখত লক্ষযমাো 

বভবত্তক সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি।  

েমাণক: বিনিট সহ ত্রেমাবসক েবতয়িদন। 

২.২.১ কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়ন সংিান্ত েবিক্ষণ আয়য়াজন 

মূল্যায়ন পিবত: ই-গভর্ন্যান্স কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়য়নর জর্ন্ বনজ বনজ অবধয়ক্ষয়ে সয়চতনতা ও দক্ষতা বৃবিমূলক 

৪টি েবিক্ষণ আয়য়াজন করয়ত হয়ি। কম যিালা /প্রসবমনার/ েবিক্ষণ আয়য়াজয়নর প্রক্ষয়ে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনার েয়ক উয়েবখত লক্ষযমাো বভবত্তক সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি। 

েমাণক: আয়য়াবজত কম যিালা/প্রসবমনার/েবিক্ষণ এর প্রনাটিি, উপবস্থবত পে ও বস্থরবচে 

২.২.২ ই-গভর্ন্যান্স কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়য়নর জর্ন্ িরােকৃত অর্ য ব্যবয়ত 

মূল্যায়ন পিবত: ই-গভর্ন্যান্স কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়য়ন িরােকৃত অর্ য ব্যয়য়র জর্ন্ কম যপবরকল্পনার েয়ক উয়েবখত 

লক্ষযমাো বভবত্তক সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি। 

েমাণক: েবতয়িদন 

[২.২.৩] কম যপবরকল্পনার িাস্তিায়ন অগ্রগবত পর্ যায়লাচনা সংিান্ত সভা আয়য়াবজত 

মূল্যায়ন পিবত:  ই-গভর্ন্যান্স কম যপবরকল্পনার িাস্তিায়ন অগ্রগবত পর্ যায়লাচনা সংিান্ত ৪টি সভা ত্রেমাবসক বভবত্তয়ত 

আয়য়াজন করয়ত হয়ি। সভা আয়য়াজয়নর জর্ন্ কম যপবরকল্পনার েয়ক উয়েবখত লক্ষযমাো বভবত্তক সমানুপাবতক হায়র 

নম্বর োপ্ত হয়ি। 

েমাণক: সভার প্রনাটিি, উপবস্থবত পে এিং কার্ যবিিরণী 

[২.২.৪] কম যপবরকল্পনার অধ যিাবষ যক স্ব-মূল্যায়ন েবতয়িদন মবন্ত্রপবরষদ বিভায়গ/ ঊর্ধ্যতন কর্তযপয়ক্ষর বনকট প্রেবরত 

মূল্যায়ন পিবত: মন্ত্রণালয়/বিভাগ ই-গভর্ন্যান্স কম যপবরকল্পনার অধ যিাবষ যক স্ব-মূল্যায়ন েবতয়িদন বনধ যাবরত সময়য়র 

ময়ধ্য মবন্ত্রপবরষদ বিভায়গ প্রেরণ করয়ি। দপ্তর/সংস্থা অধ যিাবষ যক স্ব-মূল্যায়ন েবতয়িদন বনধ যাবরত সময়য়র ময়ধ্য 

সংবিি মন্ত্রণালয়/বিভায়গ প্রেরণ করয়ি। স্ব-মূল্যায়ন েবতয়িদন প্রেরয়ণর জর্ন্ কম যপবরকল্পনার েয়ক উয়েবখত 

লক্ষযমাো বভবত্তক সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি। 

েমাণক: েবতয়িদন 



[১.২.৫] প্রদয়ি/বিয়দয়ি িাস্তিাবয়ত ন্যযনতম একটি উয়যাগ পবরদি যনকৃত 

মূল্যায়ন পিবত: ই-গভর্ন্যান্স এ সক্ষমতা বৃবির লয়ক্ষয অর্ন্ দপ্তয়রর ন্যযনতম একটি িাস্তিাবয়ত উয়যাগ 

পবরদি যন /বিয়দিী অ বভজ্ঞতা অজযয়নর ব্যিস্থা গ্রহণ করয়ত হয়ি। একটি প্রদিী /বিয়দিী উয়যাগ পবরদি যন/অবভজ্ঞতা 

অজযয়নর জর্ন্ পূণ য নম্বর োপ্ত হয়ি। 

েমাণক: বজও িা সরকাবর আয়দয়ির কবপ  

মাঠ পর্ যায়য় অনুসরণীয় ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম যপবরকল্পনার সূচকসমূয়হর ব্যাখ্যাাঃ  

[১.১.১] ই-িাইয়ল প্রনাটবনস্পবত্তকৃত 

মূল্যায়নাঃ বিয়িচয িেয়র একটি অবিয়স হাি য এিং সফ ট বময়ল র্তগুবল প্রনাট বনষ্পবত্ত হয়য়য়ে তার প্রমাট সংখ্যার ময়ধ্য 

র্তসংখ্যক ই-িাইবলং বসয়স্টয়মর মাধ্যয়ম বনষ্পবত্ত করা হয়য়য়ে তার িতকরা অনুপাত অজযন বহসায়ি বিয়িবচত হয়ি।  

উদাহরণ: ধরা র্াক প্রকান অর্ যিেয়র একটি অবিয়সর বনষ্পবত্তকৃত হাি য প্রনায়টর সংখ্যা ১০০ এিং ই-নবর্র মাধ্যয়ম 

বনষ্পবত্তকৃত প্রনাট সংখ্যা ১৫০। এক িেয়র প্রমাট বনষ্পবত্তকৃত প্রনাট সংখ্যা (১০০+১৫০)= ২৫০। এর ময়ধ্য মন্ত্রণালয় 

কর্তযক ই-নবর্ বসয়স্টয়মর মাধ্যয়ম বনস্পবত্তকৃত প্রনায়টর সংখ্যা ১৫০টি। ঐ অবিয়সর অজযন (১৫০/২৫০)* ১০০% = 

৬০% 

েমাণক: সরকাবর দপ্তয়রর িাখাবভবত্তক উপস্থাবপত ই-নবর্ এিং হাি য নবর্র প্রস্টটয়মন্ট, িাইল মুভয়মন্ট প্ররবজস্টার 

ইতযাবদ। এটুআই হয়ত োপ্ত সংবিি েবতয়িদয়নর সয়ে িসয়চক করা হয়ি। গরবময়লর প্রক্ষয়ে এটুআই কর্তযক েদত্ত 

বরয়পাট য চূড়ান্ত িয়ল গণ্য হয়ি।   

[২.১.১] তথ্য িাতায়য়ন সকল প্রসিা িক্স হালনাগাদকৃত 

মূল্যায়ন পিবত: তথ্য িাতায়য়নর সকল প্রসিা িক্স হালনাগাদ করয়ত হয়ি। তথ্য িাতায়য়নর প্রসিা িক্স হালনাগাদ করার 

জর্ন্ কম যপবরকল্পনার েয়ক উয়েবখত লক্ষযমাো বভবত্তক সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি। 

েমাণক: বিনিট সহ ত্রেমাবসক েবতয়িদন। 

২.১.২ বিবভন্ন েকািনা ও তথ্যাবদ তথ্য িাতায়য়ন েকাবিত 

মূল্যায়ন পিবত: বিবভন্ন সংকলন ও সম্ভি সকল তথ্যাবদ তথ্য িাতায়য়ন েকাি করয়ত হয়ি। তথ্য িাতায়য়ন বিবভন্ন 

সংকলয়নর কবপ ও তথ্যাবদ েকাি করার জর্ন্ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম যপবরকল্পনার েয়ক উয়েবখত লক্ষযমাো 

বভবত্তক সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি।  

েমাণক: বিনিট সহ ত্রেমাবসক েবতয়িদন। 



[৩.১.১] কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়ন সংিান্ত েবিক্ষণ আয়য়াবজত 

মূল্যায়ন পিবত: ই-গভর্ন্যান্স কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়য়নর জর্ন্ বনজ বনজ অবধয়ক্ষয়ে সয়চতনতা ও দক্ষতা বৃবিমূলক 

৪টি েবিক্ষণ আয়য়াজন করয়ত হয়ি। কম যিালা /প্রসবমনার/েবিক্ষণ আয়য়াজয়নর প্রক্ষয়ে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনার েয়ক উয়েবখত লক্ষযমাো বভবত্তক সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি। 

েমাণক: আয়য়াবজত কম যিালা/প্রসবমনার/েবিক্ষণ এর প্রনাটিি, উপবস্থবত পে ও বস্থরবচে 

[৩.১.২] কম যপবরকল্পনার িাস্তিায়ন অগ্রগবত পর্ যায়লাচনা সংিান্ত সভা আয়য়াবজত 

মূল্যায়ন পিবত:  ই-গভর্ন্যান্স কম যপবরকল্পনার িাস্তিায়ন অগ্রগবত পর্ যায়লাচনা সংিান্ত ৪টি সভা ত্রেমাবসক বভবত্তয়ত 

আয়য়াজন করয়ত হয়ি। সভা আয়য়াজয়নর জর্ন্ কম যপবরকল্পনার েয়ক উয়েবখত লক্ষযমাো বভবত্তক সমানুপাবতক হায়র 

নম্বর োপ্ত হয়ি। 

েমাণক: সভার প্রনাটিি, উপবস্থবত পে এিং কার্ যবিিরণী 

[৩.১.৩] কম যপবরকল্পনার অধ যিাবষ যক স্ব-মূল্যায়ন েবতয়িদন ঊর্ধ্যতন কর্তযপয়ক্ষর বনকট প্রেবরত 

মূল্যায়ন পিবত: ই-গভর্ন্যান্স কম যপবরকল্পনার অধ যিাবষ যক স্ব-মূল্যায়ন েবতয়িদন বনধ যাবরত সময়য়র ময়ধ্য ঊর্ধ্যতন 

অবিয়স প্রেরণ করয়ত হয়ি। স্ব-মূল্যায়ন েবতয়িদন প্রেরয়ণর জর্ন্ কম যপবরকল্পনার েয়ক উয়েবখত লক্ষযমাো বভবত্তক 

সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি। 

েমাণক: েবতয়িদন 

[৪.১.১] একটি উদ্ভািনী ধারনা/ প্রসিা সহবজকরণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন কার্ যিম িাস্তিাবয়ত 

মূল্যায়ন পিবতাঃ মাঠ পর্ যায়য়র অবিস কর্তযক একটি উদ্ভািনী ধারনা অর্িা একটি প্রসিা সহবজকরণ অর্িা একটি ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন কার্ যিম বনধ যাবরত সময়য়র ময়ধ্য িাস্তিাবয়ত করয়ল নম্বর োপ্ত হয়ি। 

েমাণকাঃ উদ্ভািনী ধারনা/ প্রসিা সহবজকরণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন কার্ যিম িাস্তিায়য়নর অবিস আয়দি।   

কম যপবরকল্পনা পবরিীক্ষণ পিবতাঃ 

 ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা েণয়নকারী অবিস ত্রেমাবসক বভবত্তয়ত অগ্রগবত পর্ যায়লাচনা করয়ি এিং 

অগ্রগবত েবতয়িদন ঊর্ধ্যতন অবিয়সর বনকট প্রেরণ করয়ি; 

 ঊর্ধ্যতন অবিস েবত অর্ যিেয়রর মাঝামাবঝ সময়য় (১৫ জানুয়ারীর ময়ধ্য) আওতাধীন অবিসসমুয়হর ই-

গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়ন অগ্রগবত পর্ যায়লাচনা করয়ি এিং আওতাধীন অবিসসমূহয়ক 

িলািতযক েদান করয়ি; 



 

কম যপবরকল্পনা মূল্যায়ন পিবতাঃ 

 অর্ য িের প্রিয়ষ ১৫ জুলাই তাবরয়খর ময়ধ্য ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা েণয়নকারী অবিস পূি যিতী 

অর্ যিেয়রর ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম যপবরকল্পনার স্বমূল্যায়ন েবতয়িদন েস্তুত করয়ি (েবতটি সূচয়কর 

বিপরীয়ত েদত্ত নম্বয়রর বিপরীয়ত োপ্ত নম্বর, সি যয়মাট ৫০ নম্বয়রর ময়ধ্য), অবিস েধায়নর অনুয়মাদন গ্রহণ 

করয়ি এিং েমাণকসহ মূল্যায়ন েবতয়িদন ঊর্ধ্যতন অবিয়সর বনকট প্রেরণ করয়ি; 

 ঊর্ধ্যতন অবিস েমাণকসমূহ র্াচাই কয়র চূড়ান্ত নম্বর েদান করয়ি এিং ঊর্ধ্যতন অবিয়সর এবপএ 

মূল্যায়নকারী কম যকতযার বনকট চূড়ান্ত মূল্যায়ন েবতয়িদন (োপ্ত নম্বরসহ) প্রেরণ করয়ি; 

 এবপএ মূল্যায়নকারী কম যকতযা উি অবিয়সর চূড়ান্ত মূল্যায়য়ন োপ্ত নম্বরয়ক এবপএ প্রত ধার্ যকৃত নম্বর (১০) এর 

বিপরীয়ত রূপান্তর করয়ি (ওয়য়য়টি প্রকার) 

 উি নম্বর এবপএ প্রত ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়য়নর বিপরীয়ত ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনা েণয়নকারী অবিয়সর োপ্ত নম্বর বহয়সয়ি বিয়িচনা করা হয়ি। 

 উদাহরণাঃ ধরা র্াক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়য়ন প্রকান অবিস চূড়ান্ত মূল্যায়য়ন ৫০ 

নম্বয়রর বিপরীয়ত ৪০ নম্বর প্রপয়য়য়ে। এবপএ মূল্যায়নকারী কম যকতযা উি অবিয়সর চূড়ান্ত মূল্যায়য়ন োপ্ত 

নম্বরয়ক এবপএ প্রসকিন ৩-এ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়য়নর জর্ন্ ধার্ যকৃত নম্বর (১০, 

ওয়য়য়টি প্রকার) এর বিপরীয়ত   রূপান্তর করয়ি বননে রুয়পাঃ 

 সি যয়মাট নম্বর ৫০ হয়ল োপ্ত নম্বর ৪০ 

 সুতরাং সি যয়মাট নম্বর ১০ হয়ল োপ্ত নম্বর= ৪০x১০   =৮ 

    ৫০ 

 বনয়নে  মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্ যায়য়র অবিয়সর ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা ২০২১-

২২ েদত্ত হয়লা। এই কম যপবরকল্পনা সকল সরকারী অবিয়সর জর্ন্ েয়র্াজয হয়ি। সরকাবর অবিসসমুহ এই 

কম যপবরকল্পনা বেন্ট কয়র এবপএ’র সায়র্ সংযুি কয়র স্বাক্ষয়রর ব্যিস্থা গ্রহণ করয়ি।  
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ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা ২০২১-২২ মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা পর্ যায়য়র অবিয়সর জর্ন্ 

 

িম  কম যসম্পাদন প্রক্ষে  

 
মান 

কার্ যিম 

 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কম যসম্পাদন 

সূচয়কর মান 

লক্ষযমাো ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তম চলবত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] ই-গভর্ন্যান্স ও 

উদ্ভািন সংিান্ত 

কার্ যিয়মর 

িাস্তিায়ন 

প্রজারদারকরণ 

 

 

 

 

 

 

৩৫ 

 

[১.১] উদ্ভািনী ধারণা 

িাস্তিায়ন  

[১.১.১] একটি নতুন 

উদ্ভািনী ধারণা 

িাস্তিাবয়ত 

তাবরখ ৫ 
১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] প্রসিা সহবজকরণ 
[১.২.১] একটি প্রসিা 

সহবজকৃত  

তাবরখ ৫ 
২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  প্রসিা 

বিবজটাইয়জিন 

[১.৩.১] ন্যযনতম একটি 

প্রসিা বিবজটাইজকৃত 

তাবরখ ৫ ৩০/১২/২০২২ ১৩/০১/২০২০ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতাঃপূয়ি য 

িাস্তিাবয়ত উদ্ভািনী 

ধারণা, সহবজকৃত ও 

বিবজটাইজকৃত প্রসিা 

সংিান্ত পর্ যায়লাচনা 

সভা   

[১.৪.১] সভা আয়য়াবজত  
তাবরখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নবর্র ব্যিহার 

বৃবি 

[১.৪.১] ই-িাইয়ল প্রনাট 

বনস্পবত্তকৃত   
% ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪র্ য বিল্প বিপ্লয়ির 

চযায়লঞ্জ প্রমাকায়িলায় 

করণীয় বিষয়য় 

অিবহতকরণ 

সভা/কম যিালা 

আয়য়াজন 

[১.৬.১] সভা/কম যিালা 

আয়য়াবজত 

সংখ্যা ৪ ২ ১ - 

 

 

২ 

[২] োবতষ্ঠাবনক 

দক্ষতা বৃবি  
১৫ 

[২.১] তথ্য িাতায়ন 

হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] তথ্য িাতায়য়ন 

সকল প্রসিা িক্স 

হালনাগাদকৃত 

সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] বিবভন্ন েকািনা 

ও তথ্যাবদ তথ্য 

িাতায়য়ন েকাবিত 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও 

উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন  

[২.২.১] কম যপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন সংিান্ত 

েবিক্ষণ আয়য়াবজত  

 ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্যান্স 

কম যপবরকল্পনা 

িাস্তিায়য়নর জর্ন্ 

িরােকৃত অর্ য ব্যবয়ত 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কম যপবরকল্পনার 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত 

পর্ যায়লাচনা সংিান্ত সভা 

আয়য়াবজত 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কম যপবরকল্পনার 

অধ যিাবষ যক স্ব-মূল্যায়ন 

েবতয়িদন মবন্ত্রপবরষদ 

বিভায়গ/ ঊ্ধধর্ধ্তন 

কর্তযপয়ক্ষর বনকট প্রেবরত 

তাবরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] প্রদয়ি/বিয়দয়ি 

িাস্তিাবয়ত ন্যযনতম 

একটি উয়যাগ 

সংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 
- 
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িম  কম যসম্পাদন প্রক্ষে  

 
মান 

কার্ যিম 

 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কম যসম্পাদন 

সূচয়কর মান 

লক্ষযমাো ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তম চলবত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

পবরদি যনকৃত 
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ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা, ২০২১-২২ 

মাঠ পর্ যায়য়র অবিয়সর জর্ন্ 

 

িম  কার্ যিম 

 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

এক

ক 

 

কম যস

ম্পাদন 

সূচয়কর 

মান 

লক্ষযমাো ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তম চলবত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] ই-নবর্র 

ব্যিহার বৃবি   

[১.১.১] ই-িাইয়ল 

প্রনাটবনস্পবত্তকৃত 
% ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] তথ্য 

িাতায়ন 

হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] তথ্য 

িাতায়য়ন সকল প্রসিা 

িক্স হালনাগাদকৃত 

সং

খ্যা 
১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] বিবভন্ন 

েকািনা ও তথ্যাবদ 

তথ্য িাতায়য়ন 

েকাবিত 

সং

খ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গভর্ন্যান্স 

ও উদ্ভািন 

কম যপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন  

[৩.১.১] 

কম যপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন সংিান্ত 

েবিক্ষণ আয়য়াবজত  

 ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] 

কম যপবরকল্পনার 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত 

পর্ যায়লাচনা সংিান্ত 

সভা আয়য়াবজত 

সং

খ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] 

কম যপবরকল্পনার 

অধ যিাবষ যক স্ব-

মূল্যায়ন েবতয়িদন 

ঊর্ধ্যতন কর্তযপয়ক্ষর 

বনকট প্রেবরত 

তা

বরখ 
৫ 

১৩/০১/২

০২২ 

২০/০১/২০

২২ 

২৭/০১/২০২

২ 

০৪ [৪.১] একটি 

উদ্ভািনী ধারণা/ 

প্রসিা সহবজকরণ/ 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

কার্ যিম 

িাস্তিায়ন  

[৪.১.১] একটি 

উদ্ভািনী ধারনা/ প্রসিা 

সহবজকরণ/ ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন কার্ যিম 

িাস্তিাবয়ত  

তা

বরখ  
৫ 

২৮/২/২০

২২  

১৫/০৩/২০

২২  

১৫/০৪/২০২

২ 

 


