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১.০              ও       

                                                          ই-       ও             

             ই-       ও                                          ও                 

                                                                                       

                   ই-       ও                                            

ই-                                                                    ও           

                                           ও                                       

       ই-       ও                                                                         

                                                                                     

                                                                                   

২০২১-২২                                           ঠ                         

                   ই-       ও                                                        

        ও              ও                                 

                                     ই-       ও                                   

১.১ উদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফায়ন 

মূল্যায়ন দ্ধতি: ন্যূনিভ একটি উদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফায়রনয ্য ই-       কভ মতযকল্পনায ছরক উরেতিি 

রক্ষ্ূভাত্রা তবতিক                              

প্রভাণক: উদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত যকাতয আরে 

১.২ সফা ত্কযণ 

মূল্যায়ন দ্ধতি: ন্যূনিভ একটি সফা ত্কযরণয ্য ই-       কভ মতযকল্পনায ছরক উরেতিি রক্ষ্ূভাত্রা 

তবতিক                              

প্রভাণক: উদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত যকাতয আরে 

১.৩ সফা তিত্টিাইর্ন 

মূল্যায়ন দ্ধতি: ন্যূনিভ একটি            ই       ্য ই-       কভ মতযকল্পনায ছরক উরেতিি রক্ষ্ূভাত্রা 

তবতিক                              

প্রভাণক:            ই     ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত যকাতয আরে 
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১.৪ ই                                     ও       ই                                

            ই                                          ও       ই                         

            ও               ই                          ও                       

                              ৩০     ২০২১                                   ও          

                          ও                   

1.৫ ই-            ই   ই              

       তফরফচ্ূ ফছরয একটি ভন্ত্রণারয়/তফবাগ এফং েপ্তয/ংস্থায় াি ম এফং ফ ট তভরর মিগুতর সনাট তনষ্পতি 

রয়রছ িায সভাট ংখ্যায ভরে মিংখ্যক ই-পাইতরং তরেরভয ভােরভ তনষ্পতি কযা রয়রছ িায িকযা 

অনুাি অ্মন তারফ তফরফতচ্ি রফ।  

উোযণ: ধযা মাক সকান অর্ মফছরয একটি ভন্ত্রণারয়/তফবারগয তনষ্পতিকৃি াি ম সনারটয ংখ্যা ১০০ এফং ই-নতর্য 

ভােরভ তনষ্পতিকৃি সনাট ংখ্যা ১৫০। এক ফছরয সভাট তনষ্পতিকৃি সনাট ংখ্যা (১০০+১৫০)= ২৫০। এয ভরে 

ভন্ত্রণারয় কর্তমক ই-নতর্ তরেরভয ভােরভ তনস্পতিকৃি সনারটয ংখ্যা ১৫০টি। ঐ ভন্ত্রণারয়/তফবারগয অ্মন 

(১৫০/২৫০)* ১০০% = ৬০% 

প্রভাণক: যকাতয েপ্তরযয ািাতবতিক উস্থাতি ই-নতর্ এফং াি ম নতর্য সেটরভন্ট, পাইর মুবরভন্ট সযত্োয 

ইিূাতে। এটুআই রি প্রাপ্ত ংতলিষ্ট  প্রতিরফেরনয রগে  ক্ররচ্ক কযা রফ। গযতভররয সক্ষ্রত্র এটুআই কর্তমক প্রেি 

তযরাট ম চূড়ান্ত ফরর গণ্য রফ।   

১.৬ ৪র্ ম তল্প তফপ্লরফয চ্ূাররঞ্জ সভাকারফরায় কযণীয় তফলরয় অফতিকযণ বা/কভ মারা আরয়া্ন 

মূল্যায়ন দ্ধতি: ৪র্ ম তল্প তফপ্লরফয চ্ূাররঞ্জ সভাকারফরায় কযণীয় ম্পরকম ৪টি অফতিকযণ কভ মারা আরয়া্ন 

কযরি রফ। কভ মারা আরয়া্রনয সক্ষ্রত্র কভ মতযকল্পনায ছরক উরেতিি রক্ষ্ূভাত্রা তবতিক                    

         

                                                    ও        

২.১                       

২.১.১                                     

                                                                                         

্য কভ মতযকল্পনায ছরক উরেতিি রক্ষ্ূভাত্রা তবতিক                             
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২.১.২              ও       িথ্য ফািায়রন        

                        ও                                                          

            ও                 ্য ই-       ও       কভ মতযকল্পনায ছরক উরেতিি রক্ষ্ূভাত্রা 

তবতিক                              

                                 

২.২.১                                       

            ই-       কভ মতযকল্পনা ফাস্তফায়রনয ্য তন্ তন্ অতধরক্ষ্রত্র রচ্িনিা  েক্ষ্িা দ্তদ্ধমূরক 

৪  প্রতক্ষ্ণ আরয়া্ন কযরি রফ। কভ মারা/রতভনায/প্রতক্ষ্ণ আরয়া্রনয সক্ষ্রত্র ই-       ও       

কভ মতযকল্পনায ছরক উরেতিি রক্ষ্ূভাত্রা তবতিক                             

                                                         ও        

২.২.২ ই-গবযমান্স কভ মতযকল্পনা ফাস্তফায়রনয ্য ফযাদ্দকৃি অর্ ম ব্যতয়ি 

            ই-                                              কভ মতযকল্পনায ছরক উরেতিি 

রক্ষ্ূভাত্রা তবতিক                             

               

[২.২.৩] কভ মতযকল্পনায ফাস্তফায়ন অগ্রগতি ম মাররাচ্না ংক্রান্ত বা আরয়াত্ি 

             ই-গবযমান্স কভ মতযকল্পনায ফাস্তফায়ন অগ্রগতি ম মাররাচ্না ংক্রান্ত ৪টি বা ত্রত্রভাতক তবতিরি 

আরয়া্ন কযরি রফ। বা আরয়া্রনয    কভ মতযকল্পনায ছরক উরেতিি রক্ষ্ূভাত্রা তবতিক                

             

                                            

[২.২.৪] কভ মতযকল্পনায অধ মফাতল মক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিরফেন ভতন্ত্রতযলে তফবারগ/       কর্তমরক্ষ্য তনকট সপ্রতযি 

মূল্যায়ন দ্ধতি: ভন্ত্রণারয়/তফবাগ ই-গবযমান্স কভ মতযকল্পনায অধ মফাতল মক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিরফেন তনধ মাতযি ভরয়য 

ভরে ভতন্ত্রতযলে তফবারগ সপ্রযণ কযরফ। েপ্তয/ংস্থা অধ মফাতল মক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিরফেন তনধ মাতযি ভরয়য ভরে 

ংতলিষ্ট  ভন্ত্রণারয়/তফবারগ সপ্রযণ কযরফ। স্ব-মূল্যায়ন প্রতিরফেন সপ্রযরণয ্য কভ মতযকল্পনায ছরক উরেতিি 

রক্ষ্ূভাত্রা তবতিক                             
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[১.২.৫] সের/তফরের ফাস্তফাতয়ি ন্যূনিভ একটি উরযাগ তযে মনকৃি 

            ই-         ক্ষ্ভিা দ্তদ্ধয ররক্ষ্ূ অয েপ্তরযয ন্যূনিভ একটি ফাস্তফাতয়ি উরযাগ 

তযে মন/তফরেী অতবজ্ঞিা অ্মরনয ব্যফস্থা গ্রণ কযরি রফ। একটি সেী/তফরেী উরযাগ তযে মন/অতবজ্ঞিা 

অ্মরনয ্য পূণ ম নম্বয প্রাপ্ত রফ। 

প্রভাণক: ত্ ফা যকাতয আরেরয কত  

  ঠ                ই-       ও                                   

[১.১.১] ই-পাইরর সনাট        

       তফরফচ্ূ ফছরয একটি       াি ম এফং ফ ট তভরর মিগুতর সনাট তনষ্পতি রয়রছ িায সভাট ংখ্যায ভরে 

মিংখ্যক ই-পাইতরং তরেরভয ভােরভ তনষ্পতি কযা রয়রছ িায িকযা অনুাি অ্মন তারফ তফরফতচ্ি রফ।  

উোযণ: ধযা মাক সকান অর্ মফছরয একটি        তনষ্পতিকৃি াি ম সনারটয ংখ্যা ১০০ এফং ই-নতর্য ভােরভ 

তনষ্পতিকৃি সনাট ংখ্যা ১৫০। এক ফছরয সভাট তনষ্পতিকৃি সনাট ংখ্যা (১০০+১৫০)= ২৫০। এয ভরে ভন্ত্রণারয় 

কর্তমক ই-নতর্ তরেরভয ভােরভ তনস্পতিকৃি সনারটয ংখ্যা ১৫০টি। ঐ      য অ্মন (১৫০/২৫০)* ১০০% = 

৬০% 

প্রভাণক: যকাতয েপ্তরযয ািাতবতিক উস্থাতি ই-নতর্ এফং াি ম নতর্য সেটরভন্ট, পাইর মুবরভন্ট সযত্োয 

ইিূাতে। এটুআই রি প্রাপ্ত ংতলিষ্ট  প্রতিরফেরনয রগে  ক্ররচ্ক কযা রফ। গযতভররয সক্ষ্রত্র এটুআই কর্তমক প্রেি 

তযরাট ম চূড়ান্ত ফরর গণ্য রফ।   

[২.১.১] িথ্য ফািায়রন কর সফা ফক্স ারনাগােকৃি 

                                                                                         

্য কভ মতযকল্পনায ছরক উরেতিি রক্ষ্ূভাত্রা তবতিক                             

                                 

২.১.২              ও       িথ্য ফািায়রন        

                        ও                                                          

            ও                 ্য ই-       ও       কভ মতযকল্পনায ছরক উরেতিি রক্ষ্ূভাত্রা 

তবতিক                              
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[৩.১.১]                                        

            ই-       কভ মতযকল্পনা ফাস্তফায়রনয ্য তন্ তন্ অতধরক্ষ্রত্র রচ্িনিা  েক্ষ্িা দ্তদ্ধমূরক 

৪  প্রতক্ষ্ণ আরয়া্ন কযরি রফ। কভ মারা/রতভনায/প্রতক্ষ্ণ আরয়া্রনয সক্ষ্রত্র ই-       ও       

কভ মতযকল্পনায ছরক উরেতিি রক্ষ্ূভাত্রা তবতিক                             

                                                         ও        

[৩.১.২] কভ মতযকল্পনায ফাস্তফায়ন অগ্রগতি ম মাররাচ্না ংক্রান্ত বা আরয়াত্ি 

             ই-গবযমান্স কভ মতযকল্পনায ফাস্তফায়ন অগ্রগতি ম মাররাচ্না ংক্রান্ত ৪টি বা ত্রত্রভাতক তবতিরি 

আরয়া্ন কযরি রফ। বা আরয়া্রনয    কভ মতযকল্পনায ছরক উরেতিি রক্ষ্ূভাত্রা তবতিক                

             

                                            

[৩.১.৩] কভ মতযকল্পনায অধ মফাতল মক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিরফেন ঊর্ধ্মিন কর্তমরক্ষ্য তনকট সপ্রতযি 

মূল্যায়ন দ্ধতি: ই-গবযমান্স কভ মতযকল্পনায অধ মফাতল মক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিরফেন তনধ মাতযি ভরয়য ভরে       

      সপ্রযণ কয      । স্ব-মূল্যায়ন প্রতিরফেন সপ্রযরণয ্য কভ মতযকল্পনায ছরক উরেতিি রক্ষ্ূভাত্রা তবতিক 

                            

               

[৪.১.১]     উদ্ভাফনী ধাযনা/ সফা ত্কযণ/                         

              ঠ                       উদ্ভাফনী ধাযনা          সফা ত্কযণ             

                                                          

       উদ্ভাফনী ধাযনা/ সফা ত্কযণ/                                       

                         

 ই-       ও                                                                         

                                           

                                        ১৫                ও                ই-

       ও                                                     ও                
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              ১৫    ই             ই-       ও                                       

         ই-       ও                                                       

                                           ৫০                                     

                                                            

                         ই                                              

                                                                  

                                                                            ১০     

                    ও            

                ই-       ও                                    ই-       ও       

                                                           

                 ই-       ও                                                 ৫০ 

              ৪০                                                              

                 ৩-  ই-       ও                                           ১০  

ও                                            

             ৫০             ৪০ 

                   ১০              ৪০x১০    ৮ 

    ৫০ 

                            ও   ঠ                ই-       ও                  ২০২১-

২২            ই                                                             ই 

                                                               

 



ই-       ও                  ২০২১-২২               ও                            

 

    কভ মম্পােন সক্ষ্ত্র  

 
ভান 

কাম মক্রভ 

 

কভ মম্পােন 

সূচ্ক 

একক 

 

কভ মম্পােন 

সূচ্রকয ভান 

রক্ষ্ূভাত্রা ২০২১-২০২২ 

অাধাযণ উিভ চ্রতি ভান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] ই-       ও             

                            

 

 

 

 

 

 

৩৫ 

 

[১.১] উদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফাতয়ি 
িাতযি ৫ 

১৬ ০৩ ২০২২ ১৪ ০৪ ২০২২ ০৫ ০৫ ২০২২ 

[১.২] সফা ত্কযণ [১.২.১] একটি সফা ত্কৃি  
িাতযি ৫ 

২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]       তিত্টাইর্ন [১.৩.১] ন্যূনিভ একটি সফা তিত্টাই্কৃি 
িাতযি ৫ ৩০ ১২ ২০২২ ১৩ ০১ ২০২০ ২০ ০১ ২০২২ 

[১.৪] ই                                     

ও       ই                                
[১.৪.১]              

       ৪ ৩০ ০৮ ২০২১  ১৫ ০৯ ২০২১  ৩০ ০৯ ২০২১ 

[১.৫] ই-নতর্য ব্যফায দ্তদ্ধ [১.৪.১] ই-পাইরর                % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪র্ ম তল্প তফপ্লরফয চ্ূাররঞ্জ সভাকারফরায় কযণীয় 

তফলরয় অফতিকযণ বা/কভ মারা আরয়া্ন 
[১.৬.১] বা/কভ মারা আরয়াত্ি 

     ৪ ২ ১ - 

 

 

২ 

[২]                     ১৫ 

[২.১] িথ্য ফািায়ন ারনাগােকযণ 

[২.১.১] িথ্য ফািায়রন কর সফা ফক্স ারনাগােকৃি 
ংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২]              ও       িথ্য ফািায়রন 

       

ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গবযমান্স  উদ্ভাফন কভ মতযকল্পনা ফাস্তফায়ন  

[২.২.১]                                

         

 ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গবযমান্স কভ মতযকল্পনা ফাস্তফায়রনয ্য 

ফযাদ্দকৃি অর্ ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কভ মতযকল্পনায ফাস্তফায়ন অগ্রগতি ম মাররাচ্না 

ংক্রান্ত বা আরয়াত্ি 

ংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কভ মতযকল্পনায অধ মফাতল মক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিরফেন 

ভতন্ত্রতযলে তফবারগ/ ঊ্ধধর্ধ্িন কর্তমরক্ষ্য তনকট সপ্রতযি 

িাতযি ৩ ১৩ ০১ ২০২২ ২০ ০১ ২০২২ ২৭ ০১ ২০২২ 

[২.২.৫] সের/তফরের ফাস্তফাতয়ি ন্যূনিভ একটি উরযাগ 

তযে মনকৃি 

ংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 
- 



 

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কম যপরিকল্পনা, ২০২১-২২ 

  ঠ                   

 

    কাম মক্রভ 

 

কভ মম্পােন 

সূচ্ক 

একক 

 

কভ মম্পােন 

সূচ্রকয ভান 

রক্ষ্ূভাত্রা ২০২১-২০২২ 

অাধাযণ উিভ চ্রতি ভান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] ই-নতর্য ব্যফায 

দ্তদ্ধ   

[১.১.১] ই-পাইরর 

সনাট        
% ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] িথ্য ফািায়ন 

ারনাগােকযণ 

[২.১.১] িথ্য ফািায়রন 

কর সফা ফক্স 

ারনাগােকৃি 

ংখ্যা ১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২]              

ও       িথ্য ফািায়রন 

       

ংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গবযমান্স  

উদ্ভাফন কভ মতযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন  

[৩.১.১]            

                    

         

 ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কভ মতযকল্পনায 

ফাস্তফায়ন অগ্রগতি 

ম মাররাচ্না ংক্রান্ত বা 

আরয়াত্ি 

ংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কভ মতযকল্পনায 

অধ মফাতল মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিরফেন ঊর্ধ্মিন 

কর্তমরক্ষ্য তনকট সপ্রতযি 

িাতযি ৫ ১৩ ০১ ২০২২ ২০ ০১ ২০২২ ২৭ ০১ ২০২২ 

০৪ [৪.১]     উদ্ভাফনী 

ধাযণা/ সফা 

ত্কযণ/    

            

         

[৪.১.১]     উদ্ভাফনী 

ধাযনা/ সফা ত্কযণ/ 

               

          

       ৫ ২৮ ২ ২০২২  ১৫ ০৩ ২০২২  ১৫ ০৪ ২০২২ 

 


