
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্ যায়য়র অবিয়সর 

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়ন ও মূল্যায়ন বনয়দ যবিকা ২০২১-২২ 
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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। বনয়ে 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 উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন 

মূল্যায়ন পদ্ধতি: ন্যূনিম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ননর জন্য ই-গভর্ন্যান্স কম মপতরকল্পনার ছনক উনেতিি 

লক্ষ্ূমাত্রা তিতিক সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি।  

প্রমাণক: উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সরকাতর আনেশ 

১.২ সসবা সহতজকরণ 

মূল্যায়ন পদ্ধতি: ন্যূনিম একটি সসবা সহতজকরনণর জন্য ই-গভর্ন্যান্স কম মপতরকল্পনার ছনক উনেতিি লক্ষ্ূমাত্রা 

তিতিক সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি।  

প্রমাণক: উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সরকাতর আনেশ 

 



১.৩ সসবা তিতজটিাইনজশন 

মূল্যায়ন পদ্ধতি: ন্যূনিম একটি প্রসিা বিবজটাইয়জিয়নর জন্য ই-গভর্ন্যান্স কম মপতরকল্পনার ছনক উনেতিি লক্ষ্ূমাত্রা 

তিতিক সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি।  

প্রমাণক: প্রসিা বিবজটাইয়জিন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সরকাতর আনেশ 

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 তবনবচ্ূ বছনর একটি মন্ত্রণালয়/তবিাগ এবং েপ্তর/সংস্থায় হাি ম এবং সফ ট তমনল যিগুতল সনাট তনষ্পতি 

হনয়নছ িার সমাট সংখ্যার মনে যিসংখ্যক ই-ফাইতলং তসনেনমর মােনম তনষ্পতি করা হনয়নছ িার শিকরা 

অনুপাি অজমন তহসানব তবনবতচ্ি হনব।  

উোহরণ: ধরা যাক সকান অর্ মবছনর একটি মন্ত্রণালয়/তবিানগর তনষ্পতিকৃি হাি ম সনানটর সংখ্যা ১০০ এবং ই-নতর্র 

মােনম তনষ্পতিকৃি সনাট সংখ্যা ১৫০। এক বছনর সমাট তনষ্পতিকৃি সনাট সংখ্যা (১০০+১৫০)= ২৫০। এর মনে 

মন্ত্রণালয় কর্তমক ই-নতর্ তসনেনমর মােনম তনস্পতিকৃি সনানটর সংখ্যা ১৫০টি। ঐ মন্ত্রণালয়/তবিানগর অজমন 

(১৫০/২৫০)* ১০০% = ৬০% 

প্রমাণক: সরকাতর েপ্তনরর শািাতিতিক উপস্থাতপি ই-নতর্ এবং হাি ম নতর্র সেটনমন্ট, ফাইল মুিনমন্ট সরতজোর 

ইিূাতে। এটুআই হনি প্রাপ্ত সংতিষ্ট প্রতিনবেননর সনে ক্রসনচ্ক করা হনব। গরতমনলর সক্ষ্নত্র এটুআই কর্তমক প্রেি 

তরনপাট ম চূড়ান্ত বনল গণ্য হনব।   

১.৬ ৪র্ ম তশল্প তবপ্লনবর চ্ূানলঞ্জ সমাকানবলায় করণীয় তবষনয় অবতহিকরণ সিা/কম মশালা আনয়াজন 

মূল্যায়ন পদ্ধতি: ৪র্ ম তশল্প তবপ্লনবর চ্ূানলঞ্জ সমাকানবলায় করণীয় সম্পনকম ৪টি অবতহিকরণ কম মশালা আনয়াজন 

করনি হনব। কম মশালা আনয়াজননর সক্ষ্নত্র কম মপতরকল্পনার ছনক উনেতিি লক্ষ্ূমাত্রা তিতিক 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 জন্য কম মপতরকল্পনার ছনক উনেতিি লক্ষ্ূমাত্রা তিতিক সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি। 

েমাণক: বিনিট সহ ত্রেমাবসক েবতয়িদন। 

২.১.২ বিবভন্ন েকািনা ও তথ্যাবদ িথ্য বািায়নন েকাবিত 

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

সংকলয়নর কবপ ও তথ্যাবদ েকাি করার জন্য ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম মপতরকল্পনার ছনক উনেতিি লক্ষ্ূমাত্রা 

তিতিক সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি।  

েমাণক: বিনিট সহ ত্রেমাবসক েবতয়িদন। 

২.২.১ কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়ন সংিান্ত েবিক্ষণ আয়য়াজন 

মূল্যায়ন পিবত: ই-গভর্ন্যান্স কম মপতরকল্পনা বাস্তবায়ননর জন্য তনজ তনজ অতধনক্ষ্নত্র সনচ্িনিা ও েক্ষ্িা বৃতদ্ধমূলক 

৪টি প্রতশক্ষ্ণ আনয়াজন করনি হনব। কম মশালা/নসতমনার/প্রতশক্ষ্ণ আনয়াজননর সক্ষ্নত্র ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন 

কম মপতরকল্পনার ছনক উনেতিি লক্ষ্ূমাত্রা তিতিক সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি। 

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

২.২.২ ই-গিন্যমান্স কম মপতরকল্পনা বাস্তবায়ননর জন্য বরাদ্দকৃি অর্ ম ব্যতয়ি 

মূল্যায়ন পিবত: ই-গভর্ন্যান্স কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়য়ন িরােকৃত অর্ য ব্যয়য়র জর্ন্ কম মপতরকল্পনার ছনক উনেতিি 

লক্ষ্ূমাত্রা তিতিক সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি। 

েমাণক: েবতয়িদন 

 

 



[২.২.৩] কম মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পয মানলাচ্না সংক্রান্ত সিা আনয়াতজি 

মূল্যায়ন পিবত:  ই-গিন্যমান্স কম মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পয মানলাচ্না সংক্রান্ত ৪টি সিা ত্রত্রমাতসক তিতিনি 

আনয়াজন করনি হনব। সিা আনয়াজননর জর্ন্ কম মপতরকল্পনার ছনক উনেতিি লক্ষ্ূমাত্রা তিতিক সমানুপাবতক হায়র 

নম্বর োপ্ত হয়ি। 

েমাণক: সভার প্রনাটিি, উপবস্থবত পে এিং কার্ যবিিরণী 

[২.২.৪] কম মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিনবেন মতন্ত্রপতরষে তবিানগ/ ঊর্ধ্যতন কর্তমপনক্ষ্র তনকট সপ্রতরি 

মূল্যায়ন পদ্ধতি: মন্ত্রণালয়/তবিাগ ই-গিন্যমান্স কম মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিনবেন তনধ মাতরি সমনয়র 

মনে মতন্ত্রপতরষে তবিানগ সপ্ররণ করনব। েপ্তর/সংস্থা অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিনবেন তনধ মাতরি সমনয়র মনে 

সংতিষ্ট মন্ত্রণালয়/তবিানগ সপ্ররণ করনব। স্ব-মূল্যায়ন প্রতিনবেন সপ্ররনণর জন্য কম মপতরকল্পনার ছনক উনেতিি 

লক্ষ্ূমাত্রা তিতিক সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি। 

েমাণক: েবতয়িদন 

[১.২.৫] সেনশ/তবনেনশ বাস্তবাতয়ি ন্যূনিম একটি উনযাগ পতরেশ মনকৃি 

মূল্যায়ন পিবত: ই-গভর্ন্যান্স এ সক্ষ্মিা বৃতদ্ধর লনক্ষ্ূ অন্য েপ্তনরর ন্যূনিম একটি বাস্তবাতয়ি উনযাগ 

পতরেশ মন/তবনেশী অতিজ্ঞিা অজমননর ব্যবস্থা গ্রহণ করনি হনব। একটি সেশী/তবনেশী উনযাগ পতরেশ মন/অতিজ্ঞিা 

অজমননর জন্য পূণ ম নম্বর প্রাপ্ত হনব। 

প্রমাণক: তজও বা সরকাতর আনেনশর কতপ  

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

[১.১.১] ই-ফাইনল সনাটবনস্পবত্তকৃত 

মূল্যায়নাঃ তবনবচ্ূ বছনর একটি অবিয়স হাি ম এবং সফ ট তমনল যিগুতল সনাট তনষ্পতি হনয়নছ িার সমাট সংখ্যার 

মনে যিসংখ্যক ই-ফাইতলং তসনেনমর মােনম তনষ্পতি করা হনয়নছ িার শিকরা অনুপাি অজমন তহসানব তবনবতচ্ি 

হনব।  

 



উোহরণ: ধরা যাক সকান অর্ মবছনর একটি অবিয়সর তনষ্পতিকৃি হাি ম সনানটর সংখ্যা ১০০ এবং ই-নতর্র মােনম 

তনষ্পতিকৃি সনাট সংখ্যা ১৫০। এক বছনর সমাট তনষ্পতিকৃি সনাট সংখ্যা (১০০+১৫০)= ২৫০। এর মনে মন্ত্রণালয় 

কর্তমক ই-নতর্ তসনেনমর মােনম তনস্পতিকৃি সনানটর সংখ্যা ১৫০টি। ঐ অবিয়সর অজমন (১৫০/২৫০)* ১০০% = 

৬০% 

প্রমাণক: সরকাতর েপ্তনরর শািাতিতিক উপস্থাতপি ই-নতর্ এবং হাি ম নতর্র সেটনমন্ট, ফাইল মুিনমন্ট সরতজোর 

ইিূাতে। এটুআই হনি প্রাপ্ত সংতিষ্ট প্রতিনবেননর সনে ক্রসনচ্ক করা হনব। গরতমনলর সক্ষ্নত্র এটুআই কর্তমক প্রেি 

তরনপাট ম চূড়ান্ত বনল গণ্য হনব।   

[২.১.১] িথ্য বািায়নন সকল সসবা বক্স হালনাগােকৃি 

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

করার জন্য কম মপতরকল্পনার ছনক উনেতিি লক্ষ্ূমাত্রা তিতিক সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি। 

েমাণক: বিনিট সহ ত্রেমাবসক েবতয়িদন। 

২.১.২ বিবভন্ন েকািনা ও তথ্যাবদ িথ্য বািায়নন েকাবিত 

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

সংকলয়নর কবপ ও তথ্যাবদ েকাি করার জন্য ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম মপতরকল্পনার ছনক উনেতিি লক্ষ্ূমাত্রা 

তিতিক সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি।  

েমাণক: বিনিট সহ ত্রেমাবসক েবতয়িদন। 

[৩.১.১] কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়ন সংিান্ত েবিক্ষণ আয়য়াবজত 

মূল্যায়ন পিবত: ই-গভর্ন্যান্স কম মপতরকল্পনা বাস্তবায়ননর জন্য তনজ তনজ অতধনক্ষ্নত্র সনচ্িনিা ও েক্ষ্িা বৃতদ্ধমূলক 

৪টি প্রতশক্ষ্ণ আনয়াজন করনি হনব। কম মশালা/নসতমনার/প্রতশক্ষ্ণ আনয়াজননর সক্ষ্নত্র ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন 

কম মপতরকল্পনার ছনক উনেতিি লক্ষ্ূমাত্রা তিতিক সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি। 

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

 



[৩.১.২] কম মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পয মানলাচ্না সংক্রান্ত সিা আনয়াতজি 

মূল্যায়ন পিবত:  ই-গিন্যমান্স কম মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পয মানলাচ্না সংক্রান্ত ৪টি সিা ত্রত্রমাতসক তিতিনি 

আনয়াজন করনি হনব। সিা আনয়াজননর জর্ন্ কম মপতরকল্পনার ছনক উনেতিি লক্ষ্ূমাত্রা তিতিক সমানুপাবতক হায়র 

নম্বর োপ্ত হয়ি। 

েমাণক: সভার প্রনাটিি, উপবস্থবত পে এিং কার্ যবিিরণী 

[৩.১.৩] কম মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিনবেন ঊর্ধ্মিন কর্তমপনক্ষ্র তনকট সপ্রতরি 

মূল্যায়ন পদ্ধতি: ই-গিন্যমান্স কম মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিনবেন তনধ মাতরি সমনয়র মনে ঊর্ধ্যতন 

অবিয়স সপ্ররণ করপ্রত হয়ি। স্ব-মূল্যায়ন প্রতিনবেন সপ্ররনণর জন্য কম মপতরকল্পনার ছনক উনেতিি লক্ষ্ূমাত্রা তিতিক 

সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি। 

েমাণক: েবতয়িদন 

[৪.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারনা/ সসবা সহতজকরণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন কার্ যিম িাস্তিাবয়ত 

মূল্যায়ন পিবতাঃ মাঠ পর্ যায়য়র অবিস কর্তযক একটি উদ্ভাবনী ধারনা অর্িা একটি সসবা সহতজকরণ অর্িা একটি 

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

েমাণকাঃ উদ্ভাবনী ধারনা/ সসবা সহতজকরণ/ 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 বনেরুয়পাঃ 

• সি যয়মাট নম্বর ৫০ হয়ল োপ্ত নম্বর ৪০ 

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

    ৫০ 

 বনয়ে 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।  



ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা, ২০২১-২২ 

মাঠ পর্ যায়য়র অবিয়সর জর্ন্ 

 

িম  
কায মক্রম 

 

কম মসম্পােন 

সূচ্ক 
একক 

 

কম মসম্পােন 

সূচ্নকর মান 

লক্ষ্ূমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উিম চ্লতি মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ 
[১.১] ই-নতর্র ব্যবহার বৃতদ্ধ   

[১.১.১] ই-ফাইনল 

সনাটবনস্পবত্তকৃত 
% ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] িথ্য বািায়ন 

হালনাগােকরণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়নন সকল 

সসবা বক্স হালনাগােকৃি 

সংখ্যা ১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] বিবভন্ন েকািনা ও 

তথ্যাবদ িথ্য বািায়নন েকাবিত 

সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গিন্যমান্স ও 

উদ্ভাবন কম মপতরকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[৩.১.১] কম যপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন সংিান্ত েবিক্ষণ 

আয়য়াবজত  

 ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কম মপতরকল্পনার 

বাস্তবায়ন অগ্রগতি পয মানলাচ্না 

সংক্রান্ত সিা আনয়াতজি 

সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কম মপতরকল্পনার 

অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিনবেন ঊর্ধ্মিন কর্তমপনক্ষ্র 

তনকট সপ্রতরি 

িাতরি ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১] একটি উদ্ভাবনী 

ধারণা/ সসবা সহতজকরণ/ 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন কার্ যিম 

িাস্তিায়ন  

[৪.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারনা/ 

সসবা সহতজকরণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

কার্ যিম িাস্তিাবয়ত  

তাবরখ  ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 

 


