
ই-গভর্ণ্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২২-২৩ 

তুলা উন্নয়ন ববার্ য 

 

ক্রর্. 

নং 
কর্ যসম্পাদন বেত্র র্ান কার্ যক্রর্ কর্ যসম্পাদন সূচক একক 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি 

র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২২-২৩ 

র্ন্তব্য অসাধািন অরি উত্তর্ উত্তর্ চলরি র্ান 
চলরির্াকনি 

রনকে 

১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১ 

[১] ই-গভর্ন্যান্স ও 

উদ্ভাবন সংক্রান্ত 

কার্ যক্রমের 

বাস্তবায়ন 

জ ারদারকরণ 

 

৩০ 

[১.১] বসবা 

সহরিকিণ/রর্রিটাই

বিশকনি র্াধ্যকর্ 

উদ্ভাবনী ধািনা 

বাস্তবায়ন 

[১.১.১] বসবা 

সহরিকিণ/রর্রিটাইকিশকনি 

র্াধ্যকর্ ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবনী 

ধািনা বাস্তবারয়ি 

িারিখ ১০ ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৩ 

 

[১.২] ইিঃপূকব য 

বাস্তবারয়ি উদ্ভাবনী 

ধািণা, সহরিকৃি ও 

রর্রিটাইিকৃি বসবাি 

র্াটাকবইি প্রস্তুি কিা 

এবং বসবা সমূহ চালু 

িাখা 

[১.২.১]  ইিঃপূকব য বাস্তবারয়ি 

উদ্ভাবনী ধািণা, সহরিকৃি ও 

রর্রিটাইিকৃি বসবাি র্াটাকবইি 

প্রস্তুিকৃি 

িারিখ ২ ১৩/১০/২০২২ ২৭/১০/২০২২ ১০/১১/২০২২ -- -- 

 

[১.২.২] ইিঃপূকব য বাস্তবারয়ি 

উদ্ভাবনী ধািণা, সহরিকৃি ও 

রর্রিটাইিকৃি বসবাসমূহ চালুকৃি 

িারিখ ৭ ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৩ 

 

[১.৩] ই-নরিি 

ব্যবহাি বৃরি 

[১.৩.১] ই-ফাইকল বনাট রনষ্পরত্তকৃি 
% ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬০% 

 

[১.৪] ৪ি য রশল্প 

রবপ্লকবি সম্ভাব্য 

চযাকলঞ্জ বর্াকাকবলায় 

আইন/পরলরস/কর্ যপরি

কল্পনা প্রণয়ন এবং 

রবষয়রভরত্তক কর্ যশালা 

আকয়ািন 

[১.৪.১] ৪ি য রশল্প রবপ্লকবি সম্ভাব্য 

চযাকলঞ্জ বর্াকাকবলায় 

আইন/পরলরস/কর্ যপরিকল্পনা প্রণীি 

িারিখ ৪ ৩১/১০/২০২২ ১৬/১১/২০২২ ৩০/১১/২০২২ ১৫/১২/২০২২ ২৯/১২/২০২২ 

 

[১.৪.২] ৪ি য রশল্প রবপ্লকবি সম্ভাব্য 

চযাকলঞ্জ বর্াকাকবলায় রবষয়রভরত্তক 

কর্ যশালা আকয়ারিি 
সংখ্যা ৩ ২ -- ১ -- -- 

 



ক্রর্. 

নং 
কর্ যসম্পাদন বেত্র র্ান কার্ যক্রর্ কর্ যসম্পাদন সূচক একক 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি 

র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২২-২৩ 

র্ন্তব্য অসাধািন অরি উত্তর্ উত্তর্ চলরি র্ান 
চলরির্াকনি 

রনকে 

১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

২ 
[২] প্রারিষ্ঠারনক 

সের্িা বৃরি 
২০ 

[২.১] িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদকিণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকৃি 

(ত্রত্রর্ারসক রভরত্তকি) 
সংখ্যা ৬ ৪ ৩ -- ২ -- 

 

[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও 

উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

[২.২.১] কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবায়ন 

সংক্রান্ত প্ররশেণ আকয়ারিি 
সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ -- -- 

 

[২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্ যপরিকল্পনা 

বাস্তবায়কনি ির্ন্ বিাদ্দকৃি অি য 

ব্যরয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৫৫% ৫০% 

 

[২.২.৩] কর্ যপরিকল্পনাি অধ যবারষ যক 

স্ব-মূল্যায়ন প্ররিকবদন র্রিপরিষদ 

রবভাকগ বপ্ররিি 

িারিখ ৩ ১৫/০১/২০২৩ ২২/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ 

 

[২.২.৪] আওিাধীন দপ্তি/সংস্থাি 

অধ যবারষ যক স্ব-মূল্যারয়ন প্ররিকবদন 

পর্ যাকলাচনা সংক্রান্ত প্ররিকবদন 

র্রিপরিষদ রবভাকগ বপ্ররিি 

িারিখ ২ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ ২৩/০২/২০২৩ ২৮/০২/২০২৩ 

 

[২.২.৫] বদকশ/রবকদকশ ন্যযনির্ 

একটি উদ্ভাবনী উকযাগ পরিদশ যনকৃি 
িারিখ ৩ ৩১/০৫/২০২৩ ৩০/০৬/২০২৩ -- -- -- 

 

 


