
       

 

ক্ররি  কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  

 
র্ান 

কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

১রি ত্রৈরিালিযক অর্য্ 

(প্ররিাণকিহ) 

 

অসাধারণ অতি উত্তর্ উত্তর্ 
চিলি রিা্ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] ই-গভর্ন্যান্স ও উ ও 

াবন াি্ িংক্রান্ত 

কা যক্রযরির 

িাস্তিায়্ 

টর্ারদারকরণ 

 

 

৩৫ 

 

[১.১] ক্ষসবা 

সহতিকরণ/তিতিটাইকিশকনর 

র্াধ্যকর্ উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  

[১.১.১] সহতিকরণ/তিতিটাইকিশকনরক্ষসবা

ধারণাউদ্ভাবনীএকটিন্যযনির্র্াধ্যকর্

বাস্তবাতয়ি 

িাতরখ ১০ 
০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ 

১রি ত্রৈরিালিযকর র্র্ন্ 

প্রয ার্য ্য় 

[১.২] ইিঃপূযি য িাস্তিালয়ি াবন াি্ী 

ধারণা, িহলর্কৃি ও লডলর্োইর্কৃি 

টিিার ডাোযির্ প্রস্তুি করা এিং 

টিিািমূহ চালু রাখা 

[১.২.১] ইিঃপূযি য িাস্তিালয়ি াবন াি্ী ধারণা, 

িহলর্কৃি ও লডলর্োইর্কৃি টিিার ডাোযির্ 

প্রস্তুিকৃি 

িাতরখ ২ 
১৩/১০/২০২২ ২৭/১০/২০২২ ১০/১১/২০২৩ - 

 

  

[১.২.২] ইিঃপূযি য িাস্তিালয়ি াবন াি্ী ধারণা, 

িহলর্কৃি ও লডলর্োইর্কৃি টিিািমূহ চালুকৃি 

িাতরখ ৭ ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ 
২৫/০৫/২০২৩ 

[১.৩] ই-নতির ব্যবহার বৃতি [১.৩.১] ই-ফাইকল ট্াে ল্ষ্পলিকৃি % ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% 
 

 

[১.৪] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ 

ক্ষর্াকাকবলায় 

আইন/পতলতস/কর্ মপতরকল্পনা প্রণয়ন 

এবং তবষয়তিতত্তক কর্ মশালা 

আকয়ািন 

[১.৪.১] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

আইন/পতলতস/কর্ মপতরকল্পনা প্রণয়ন 
িাতরখ ৪ ৩১/১০/২০২২ ১৬/১১/২০২২ ৩০/১১/২০২২ ১৫/১২/২০২২ 

১রি ত্রৈরিালিযকর র্র্ন্ 

প্রয ার্য ্য় 

[১.৪.২] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

তবষয়তিতত্তক কর্ মশালা আকয়ািন 

িংখ্যা ৩ ৩ ২ ১ 

০ 

০ 

 

 

২ 

[২] প্রালিষ্ঠাল্ক 

িক্ষরিিা বৃলি  
১৫ 

[২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ 
[২.১.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকৃি 

(ত্রত্রর্াতসক তিতত্তকি) 

সংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ ১ 
(িংযুলি-২.১.১) 

[২.২] ই-গির্ন্মান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২.২.১] করি যললরকা্া িাস্তিায়্ িংক্রান্ত 

প্রলিক্ষণ আযয়ালর্ি 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ ১ 

০ 

[২.২.২] ই-গির্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর 

ির্ন্ বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৫৫% 

০ 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবিাকগ ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ৩ ১৫/০১/২০২৩ ২২/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ 
০৯/০২/২০২৩ 

১রি ত্রৈরিালিযকর র্র্ন্ 

প্রয ার্য ্য় 

[২.২.৪] আওিাধীন দপ্তর/সংস্থার অধ মবাতষ মক 

স্বমূল্যায়ন প্রতিকবদন পর্ মাকলাচনা সংক্রান্ত 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবিাকগ ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ২ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ 

 

১রি ত্রৈরিালিযকর র্র্ন্ 

প্রয ার্য ্য় 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ 

একটি উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

সংখ্যা ৩ 
৩১/০৫/ ২০২৩ ৩০/০৬/২০২৩ - 

 ১রি ত্রৈরিালিযকর র্র্ন্ 

প্রয ার্য ্য় 

 

১১/১০/২০২২

(িংযুলি- ১.২.১)

                                        

          

(িংযুলি-১.৩.১)

ই-গভর্ন্যান্স ও উ

 

ও

 

াবন াি্

 

করিলয লরকা্া,

 

২০২২-২৩

 

এর িাস্তিায়্ অগ্রগলির

 

১রি

 

ত্রৈরিালিক

 

প্রলিযিদ্:

১ম ৈ মািসেকর জ  
েযাজ  নয়

সং ার নামঃ েটিলেফান িশ  সং া িলিমেটড (েটিশস)

https://drive.google.com/file/d/1Z4vRwDfyz1_I8hk2MPomci2_uWVs60cV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11o4Han1el0Q9Qq1Iq8VP4Q36LTkNzKmz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vj4z5rpZmZZzHEGMiTqjtLwmubNUlJVi/view?usp=sharing

