
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার
�ম ও ক�সং�ান ম�ণালয়

�ম অিধদ�র
িবভাগীয় �ম দ�র, চ��াম�

www.dol.chittagongdiv.gov.bd

�ারক ন�র: ৪০.০২.০০০০.১০২.১৬.০৩১.১৮.১১৩ তািরখ: 
১৭ জা�য়াির ২০২৩

৩ মাঘ ১৪২৯

িবষয়: িবভাগীয় �ম দ�র, চ��াম এর ই-গভ��া� ও উ�াবন ক�পিরক�না, ২০২২-২৩ অ�-বছেরর (�লাই-
িডেস�র,২০২২) �-�ল�ায়ন �িতেবদন �সে��

��: �ম অিধদ�েরর �ারক ন�র: ৪০.০২.০০০০.০৪৩.৬৬.০০৭.১৯.৪; তািরখ: ১৫ জা�য়াির ২০২৩

উপ��� িবষয় ও �ে�া� পে�র ��ি�েত িবভাগীয় �ম দ�র, চ��াম এর ই-গভ��া� ও উ�াবন ক�পিরক�না,
২০২২-২৩ অ�-বছেরর (�লাই-িডেস�র,২০২২) �-�ল�ায়ন �িতেবদন ছক �মাতােবক ��ত কের
মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও কা�াে� এতদসে� ��রণ করা হেলা�

         

১৭-১-২০২৩

মহাপিরচালক
মহাপিরচালক এর দ�র
�ম অিধদ�র 

�মাঃ �খারেশ�ল হক �ঁইয়া
পিরচালক

�ফান: ০২৩৩৩৩২৩২৫৮
ইেমইল: directorctg1@gmail.com

�ারক ন�র: ৪০.০২.০০০০.১০২.১৬.০৩১.১৮.১১৩/১(৩) তািরখ: ৩ মাঘ ১৪২৯
১৭ জা�য়াির ২০২৩

অবগিত ও কা�াে� ��রণ করা হল:
১) পিরচালক, পিরচালক (পিরক�না, পিরসংখ�ান ও তথ� ��ি�), �ম অিধদ�র�
২) সহকারী পিরচালক , তথ� ��ি� ও উ�য়ন �সল , �ম অিধদ�র
৩) অিফস কিপ�

১৭-১-২০২৩
�মাঃ �খারেশ�ল হক �ঁইয়া

পিরচালক
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�ম কা��ম ক�স�াদন
�চক

একক ক�স�াদন
�চেকর

মান

ল��মা�া ২০২২-২৩ অ�-
বাি�ক
অ�ন

��ার
(Mark)অসাধারণ  উ�ম চলিত মান

১০০% ৮০% ৬০%
০১ [১.১] একিট উ�াবনী ধারণা/�সবা

সহিজকরণ/িডিজটাইেজশন বা�বায়ন
[১.১.১] একিট
উ�াবনী ধারণা/
�সবা
সহিজকরণ/
িডিজটাইেজশন
বা�বািয়ত

তািরখ ১০ ১৬/০৩/২০২৩৩০/০৩/২০২৩১৩/০৪/২০২৩ ১০০%

০২ [২.১] ই-নিথর ব�বহার �ি� [২.১.১] ই-
ফাইেল �নাট
িন�ি��ত

% ১০ ৮০% ৭০% ৬০% ১০০%

০৩[৩.১] তথ� বাতায়ন হালনাগাদকরণ [৩.১.১] তথ�
বাতায়ন
হালনাগাদ�ত

সংখ�া ১৫ ৪ ৩ ২ ১০০%

০৪ [৪.১] ৪� িশ� িব�েবর চ�ােল�
�মাকােবলায় করণীয় িবষেয় অবিহতকরণ
সভা/ক�শালা আেয়াজন

[৪.১.১] ৪�
িশ� িব�েবর
চ�ােল�
�মাকােবলায়
করণীয় িবষেয়
অবিহতকরণ
সভা/ক�শালা
আেয়ািজত

সংখ�া ৫ ২ ১ -- ১০০%

০৫ [৫.১] ই-গভ��া� ও উ�াবন ক�পিরক�না
বা�বায়ন

[৫.১.১]
ক�পিরক�না
বা�বায়ন
সং�া� �িশ�ণ
আেয়ািজত

সংখ�া ৬ ৪ ৩ ২ ১০০%

[৫.১.২]
ক�পিরক�নার
অ�বাি�ক �-
�ল�ায়ন
�িতেবদন
উ��তন
ক��পে�র িনকট
��িরত

তািরখ ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩১০০%

মাঠ প�ােয়র দ�র                

ই-গভ��া� ও উ�াবন ক�পিরক�না ২০২২-২৩ অ�-বছেরর (�লাই-িডেস�র,২০২২) �-�ল�ায়ন �িতেবদন
 আ�িলক/মাঠ প�ােয়র কা�ালেয়র নাম: িবভাগীয় �ম দ�র, চ��াম�

১৭-১-২০২৩ ২১:৫:৩৬
�মাঃ �খারেশ�ল হক �ঁইয়া

পিরচালক , পিরচালেকর দ�র
িবভাগীয় �ম দ�র,চ��াম
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