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সংেযাজনী ৫: ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�না 

 
 

�ম  
কম �স�াদন 

���  
 

মান 
কায ��ম 

 
কম �স�াদন 

�চক 
একক 

 
কম �স�াদন 
�চেকর মান 

ল��মা�া ২০২১-২০২২ ম�� 

অসাধারণ উ�ম চলিত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
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[১] ই-গভ��া� 
ও উ�াবন 
সং�া� 

কায ��েমর 
বা�বায়ন 

�জারদারকরণ 
 
 
 
 
 
 

৩৫ 

 

[১.১] উ�াবনী ধারণা 

বা�বায়ন  

[১.১.১] এক� ন�ন উ�াবনী ধারণা 

বা�বািয়ত 
তািরখ ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

সকল ��মািসক 

�মাণকস�হ ভার�া� 

কম �কত�া, মাঠ �শাসন 

শাখা এর িনকট িনে� 

উি�িখত তািরেখর মে� 

দািখল করার 

অ�েরাধসহ: 

১। �থম ��মািসক-৭ 

অে�াবর ২০২১ 

২। ২য় ��মািসক-৭ 

জা�য়াির ২০২২ 

৩। ৩য় ��মািসক-৭ 

এি�ল ২০২২ 

৪। ৪থ � ��মািসক-৭ 

�লাই ২০২২ 

[১.২] �সবা সহিজকরণ [১.২.১] এক� �সবা সহিজ�ত  তািরখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  �সবা 
িডিজটাইেজশন 

[১.৩.১] ��নতম এক� �সবা 

িডিজটাইজ�ত 
তািরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃ�েব � 
বা�বািয়ত উ�াবনী 
ধারণা, সহিজ�ত ও 
িডিজটাইজ�ত �সবা 
সং�া� পয �ােলাচনা 
সভা   

[১.৪.১] সভা আেয়ািজত  তািরখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নিথর �বহার 
�ি� 

[১.৫.১] ই-ফাইেল �নাট 

িন�ি��ত   
% ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪থ � িশ� িব�েবর 

চ�ােল� �মাকােবলায় 

করণীয় িবষেয় 

অবিহতকরণ 

সভা/কম �শালা আেয়াজন 

[১.৬.১] সভা/কম �শালা আেয়ািজত সং�া ৪ ৪ ২ - 

 

 

[২] 

�ািত�ািনক 

দ�তা �ি�  

১৫ 
[২.১] ত� বাতায়ন 
হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] ত� বাতায়েন সকল �সবা 
ব� হালনাগাদ�ত 

সং�া ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] িবিভ� �কাশনা ও 
ত�ািদ ত� বাতায়েন �কািশত 

সং�া ২ ৪ ৩ ২ 
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�ম  

কম �স�াদন 
���  

 
মান 

কায ��ম 
 

কম �স�াদন 
�চক 

একক 
 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

ল��মা�া ২০২১-২০২২ ম�� 

অসাধারণ উ�ম চলিত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
২ 

[২.২] ই-গভ��া� ও 
উ�াবন কম �পিরক�না 
বা�বায়ন  

[২.২.১] কম �পিরক�না 
বা�বায়ন সং�া� �িশ�ণ 
আেয়ািজত  

 ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভ��া� কম �পিরক�না 
বা�বায়েনর জ� বরা��ত অথ � 
�িয়ত 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কম �পিরক�নার 
বা�বায়ন অ�গিত পয �ােলাচনা 
সং�া� সভা আেয়ািজত 

সং�া ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কম �পিরক�নার 
অধ �বািষ �ক �-��ায়ন �িতেবদন 
মি�পিরষদ িবভােগ/ ঊ��তন 
ক��পে�র িনকট ��িরত 

তািরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] �দেশ/িবেদেশ বা�বািয়ত 

��নতম এক� উে�াগ 

পিরদশ �ন�ত 

সং�া ৩ ৩০/05/ ২০২২ ৩০/06/ ২০২২ - 

 




