
 
 

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২১-২২ (দপ্তি/সংস্থা পর্ যায়েি অরিয়সি জর্ন্) এর অর্ ধবার্ষ ধক স্ব-মূল্যার্িত প্রর্তববদন 

অর্র্দপ্তর-দপ্তর-সংস্থার নাম: র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ র্াধ্যরর্ক রিক্ষা ববার্ য র্য়িাি।  

 

ক্রর্  কম ধসম্পাদন ক্ষেত্র  

 
মান 

কার্ ধক্রম 

 

কম ধসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কম ধসম্পাদন 

সূচবকর মান 

লেযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অর্ ধ-বার্ষ ধক অগ্রগর্ত 
স্ব-মূল্যািবন 

প্রাপ্ত নম্বর 

অসার্ারণ উত্তম চলর্ত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] ই-গভর্ন্যান্স ও 

উদ্ভাবন সংক্রান্ত 

কার্ যক্রয়র্ি বাস্তবােন 

বজািদািকিণ 

 

 

 

৩৫ 

 

[১.১] উদ্ভাবনী র্ারণা বাস্তবািন  
[১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী র্ারণা 

বাস্তবার্িত 

তার্রখ ৫ 
১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

01/07/2021 ৫ 

[১.২] ক্ষসবা সহর্িকরণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহর্িকৃত  
তার্রখ ৫ 

২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 
01/08/2021 5 

[১.৩]  বসবা র্ির্িটাইবিশন 
[১.৩.১] ন্যযনতম একটি ক্ষসবা 

র্ির্িটাইিকৃত 

তার্রখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২০ ২০/০১/২০২২ 30/12/2021 5 

[১.৪] ইতঃপূয়ব য বাস্তবারেত উদ্ভাবনী 

ধািণা, সহরজকৃত ও রর্রজটাইজকৃত 

বসবা সংক্রান্ত পর্ যায় াচনা সভা   

[১.৪.১] সভা আয়োরজত  
তারিখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

 4 

[১.৫] ই-নর্ির ব্যবহার বৃর্ি [১.৪.১] ই-ফাইবল বনাট রনস্পরিকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০%  6 

[১.৬] ৪ি ধ র্শল্প র্বপ্লববর চযাবলঞ্জ 

ক্ষমাকাববলাি করণীি র্বষবি 

অবর্হতকরণ সভা/কম ধশালা আবিািন 

[১.৬.১] সভা/কম ধশালা আবিার্িত 
সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ১ 

  

 

 

২ 

[২] প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা 

বৃরি  
১৫ 

[২.১] তথ্য বাতািন হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] তথ্য বাতািবন সকল ক্ষসবা বক্স 

হালনাগাদকৃত 

সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২  3 

[২.১.২] রবরভন্ন প্রকািনা ও তথ্যারদ তথ্য 

বাতািবন প্রকারিত 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 3টি 1.5 

[২.২] ই-গভর্ন্ধান্স ও উদ্ভাবন 

কম ধপর্রকল্পনা বাস্তবািন  

[২.২.১] কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবােন সংক্রান্ত 

প্ররিক্ষণ আয়োরজত  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 01/12/2021 0.75 

[২.২.২]ই-গভর্ন্ধান্স কম ধপর্রকল্পনা 

বাস্তবািবনর ির্ন্ বরাদ্দকৃত অি ধ ব্যর্িত 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ২০%  

[২.২.৩] কম ধপর্রকল্পনার বাস্তবািন অগ্রগর্ত 

পর্ ধাবলাচনা সংক্রান্ত সভা আবিার্িত 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 
 2 

[২.২.৪] কম ধপর্রকল্পনার অর্ ধবার্ষ ধক স্ব-

মূল্যািন প্রর্তববদন মর্িপর্রষদ র্বভাবগ/ 

ঊ্র্র্ধধবতন কর্তধপবের র্নকট ক্ষপ্রর্রত 

তার্রখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

20/01/2022 2 

[২.২.৫] ক্ষদবশ/র্ববদবশ বাস্তবার্িত ন্যযনতম 

একটি উবযাগ পর্রদশ ধনকৃত 

সংখ্যা ৩ 
৩০/০5/২০২২ ৩০/6/২০২২ - 

  

ক্ষমাট: ৫০.০০ 
ক্ষমাট: 34.25 

 


