
 

 

 

 বাাংলাদেশ টেললকলিউলিদকশন্স টকাম্পালি লললিদেড 

ই-গভটি েন্স ও উদ্ভাবন কর্ মপরিকল্পনা ২০২১-২২ 

বালষ েক অর্েি প্রলিদবেি (১ জুলাই ২০২১ - ৩০ জুি ২০২২) 

 

 

 

ক্রর্ কি েসম্পােি টেত্র  
 

িাি কার্ েক্রি 
 

কি েসম্পােি 

সূচক 
একক 

 

কি েসম্পােি সূচদকর 

িাি 

লেযিাত্রা ২০২১-২০২২ 

বাস্তবায়ি অগ্রগলি অরজমত স্কাি 

প্রর্াণক সংযুরি 

অসাধারণ উত্তি চললি িাি 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১ 

[১] ই-গভর্ন্মান্স ও 

উদ্ভাবন সংক্রান্ত 

কার্ মক্রমর্ি 

বাস্তবায়ন 

স্জািদািকিণ 

 

৩৫ 

[১.১] উদ্ভাবিী ধারণা বাস্তবায়ি  
[১.১.১] একটি িতুি 

উদ্ভাবিী ধারণা বাস্তবালয়ি 

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

সংযুরি ১.১ 

[১.২] টসবা সহলর্করণ 
[১.২.১] একটি টসবা 

সহলর্কৃি  

িালরখ ৫ 
২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩২০২২ ২৫/০৩/২০২২ ১৩/০২/২০২২ ৫ 

সংযুরি ১.২ 

[১.৩]  স্সবা লডলর্োইদর্শি 
[১.৩.১] ন্যযিিি একটি 

টসবা লডলর্োইর্কৃি 

িালরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২০ ২০/০১/২০২২ 
৩০/১২/২০২১ ৫ 

সংযুরি ১.৩ 

[১.৪] ইতঃপূমব ম বাস্তবারয়ত উদ্ভাবনী ধািণা, 

সহরজকৃত ও রিরজটাইজকৃত স্সবা সংক্রান্ত 

পর্ মামলাচনা সভা   

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

২৫/০৮/২০২১ লি. ৪ 

সংযুরি ১.৪ 

[১.৫] ই-িলির ব্যবহার বৃলি 
[১.৫.১] ই-ফাইদল স্নাট 

রনস্পরিকৃত 
% ৬ ৮০% ৭০% ৬০% ৮৫.৫১% ৬ 

সংযুরিঃ ১.৫ 

[১.৬] ৪ি ে লশল্প লবপ্লদবর চযাদলঞ্জ টিাকাদবলায় 

করণীয় লবষদয় অবলহিকরণ সভা/কি েশালা 

আদয়ার্ি 

[১.৬.১] সভা/কি েশালা 

আদয়ালর্ি 

সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 
৪টি ৪ 

সংযুরি ১.৬ 

২ 
[২] প্রারতষ্ঠারনক 

দক্ষতা বৃরি  
১৫ 

[২.১] িথ্য বািায়ি হালিাগােকরণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়দি 

সকল টসবা বক্স 

হালিাগােকৃি 

সাংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 
৪ ৪ 

সংযুরিঃ ২.১.১ 

[২.১.২] রবরভন্ন প্রকাশনা 

ও তথ্যারদ িথ্য বািায়দি 

প্রকারশত 

সাংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 
৪ ২ 

সংযুরিঃ ২.১.২ 

[২.২] ই-গভর্ন্োন্স ও উদ্ভাবি কি েপলরকল্পিা 

বাস্তবায়ি  

[২.২.১] কর্ মপরিকল্পনা 

বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 

প্ররশক্ষণ আময়ারজত  

সাংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 
৫ ৩ 

সংযুরি ২.২.১ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্োন্স 

কি েপলরকল্পিা 

বাস্তবায়দির র্র্ন্ 

বরাদ্দকৃি অি ে ব্যলয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 
৯১.০১% ৩ 

বামজট ব্যয় রবভাজন 

ব্যয় ও বামজট প্রর্াণক 

সংযুরিঃ ২.২.২ 

[২.২.৩] কি েপলরকল্পিার 

বাস্তবায়ি অগ্রগলি 

পর্ োদলাচিা সাংক্রান্ত সভা 

আদয়ালর্ি 

সাংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 
৫ টি ৩ 

সংযুরিঃ ২.২.৩ 

http://btcl.gov.bd/uploads/other/pdf_20220426_141149.pdf
http://btcl.gov.bd/uploads/other/pdf_20220426_141224.pdf
http://btcl.gov.bd/uploads/other/pdf_20220426_141210.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1VaiudMrrmhDSGKsHj5UqKTpjavLtm1V8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19O75pdfGg9_9yutY--pY_Zb7eNcbLfnc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jTe1-y7sluK62vppCfk3aJEpoxvW_0o9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gk_oBi4cfSp01owVTj4ko7XJLoit9nsd?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19JmNTBvN7lBUM_boXW4CJUEfCZA5EVky/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d4XMpE3G4IqosDp7m1377YNqs00CGuHb?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j4QKy7nPYyLVxedlPdkezF3HmtNVX4pV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bx_cho9m_aPSVV-0VDtLnCTcWAldlG9E?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JoDhFzCnrsv3XYkA9cGRZH9pRdecoFBl?usp=sharing


 

 

 

 বাাংলাদেশ টেললকলিউলিদকশন্স টকাম্পালি লললিদেড 

ই-গভটি েন্স ও উদ্ভাবন কর্ মপরিকল্পনা ২০২১-২২ 

বালষ েক অর্েি প্রলিদবেি (১ জুলাই ২০২১ - ৩০ জুি ২০২২) 

 

 

 

 

ক্রর্ কি েসম্পােি টেত্র  
 

িাি কার্ েক্রি 
 

কি েসম্পােি 

সূচক 
একক 

 

কি েসম্পােি সূচদকর 

িাি 

লেযিাত্রা ২০২১-২০২২ 

বাস্তবায়ি অগ্রগলি অরজমত স্কাি 

প্রর্াণক সংযুরি 

অসাধারণ উত্তি চললি িাি 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

[২.২.৪] কি েপলরকল্পিার 

অধ েবালষ েক স্ব-মূল্যায়ি 

প্রলিদবেি িলিপলরষে 

লবভাদগ/ ঊ্র্র্ধধবিি 

কর্তেপদের লিকে টপ্রলরি 

িালরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 
১২/০১/২০২২ 

৩ সংযুরিঃ ২.২.৪ 

 

স্বমূল্যায়নঃ ২.২.৪.১ 

[২.২.৫] টেদশ/লবদেদশ 

বাস্তবালয়ি ন্যযিিি একটি 

উদযাগ পলরেশ েিকৃি 

সাংখ্যা ৩ 
৩০/০৫/২০২২ ৩০/০৬/২০২২ - 

লবদেশ সফদরর আদেশঃ 

১২/০৪/২০২২ 

টেদশ পলরেশ েিঃ 

২৮/০৬/২০২২   

৩ রবমদশ সফি আমদশ 

স্দমশ পরিদশ মন 

স্বমূল্যারয়ত অজমন= ৫০ 
 

https://drive.google.com/file/d/14jjiezCc6wlLG4nFSybpDJsGtBbGJVeI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14jjiezCc6wlLG4nFSybpDJsGtBbGJVeI/view?usp=sharing
http://btcl.gov.bd/uploads/other/pdf_20220104_104319.pdf
https://drive.google.com/file/d/1gPHPPI3Mqcip49PvfMt3Z3eRZpDxUVgN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11Ch8asyKqKjOT2I2pocmwC47pj1PiMMA?usp=sharing

