
 

 

 

 বাাংলাদেশ টেললকলিউলিদকশন্স টকাম্পালি লললিদেড 

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২২-২৩ 

২য় ত্রৈিালিক অর্জি প্রলিদবেি (অক্টাবি’২২-লডদিম্বর’২২) 

 

 

 

ক্রর্ 
কি জিম্পােি 

টেৈ  
 

িাি কার্ জক্রি 
 

কি জিম্পােি 

সূচক 
একক 

 

কি জিম্পােি 

সূচদকর 

িাি 

লেযিাৈা ২০২২-২০২৩ 

২য় টকায়াে জার 

পর্ জন্ত লবভালর্ি 

লেযিাৈা 

অর্জি সংযুরি অিাধারণ অরি উত্তর্ উত্তি চললি িাি 
চললি িাদির 

লিদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  ৯  ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১ 

[১] ই-গভর্ন্যান্স 

ও উদ্ভাবন 

সংক্রান্ত 

কার্ যক্রক্র্ি 

বাস্তবায়ন 

জ ািদািকিণ 

 

৩০ 

[১.১] টিবা িহলর্করণ / 

লডলর্োইদর্শদির িাধ্যদি 

উদ্ভাবিী ধারণা বাস্তবায়ি  

[১.১.১] টিবা িহলর্করণ / 

লডলর্োইদর্শদির িাধ্যদি ন্যযিিি 

একটি উদ্ভাবিী ধারণা বাস্তবালয়ি 

িালরখ ১০ 
০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৩ -- --  

[১.২] ইিঃপূক্ব য বাস্তবারয়ি 

উদ্ভাবনী ধািণা, সহর কৃি ও 

রির টাই কৃি জসবাি িাটাক্ব  

প্রস্তুি কিা এবং জসবাসমূহ চালু 

িাখা 

[১.২.১] ইিঃপূক্ব য বাস্তবারয়ি 

উদ্ভাবনী ধািণা, সহর কৃি ও 

রির টাই কৃি জসবাি িাটাক্ব  

প্রস্তুিকৃি 

িালরখ ২ 
১৩/১০/২০২২ ২৭/১০/২০২২ ১০/১১/২০২২ --- --- ১৩/১০/২০২২ ৩০/০৮/২০২২ 

সংযুরি 

১.২.১ 

[১.২.২] ইিঃপূক্ব য বাস্তবারয়ি 

উদ্ভাবনী ধািণা, সহর কৃি ও 

রির টাই কৃি জসবাসমূহ চালুকৃি 

িালরখ ৭ ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৩ 
-- --  

[১.৩] ই-িলির ব্যবহার বৃলি 
[১.৩.১] ই-ফাইদল জনাট 

রনস্পরত্তকৃি 
% ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬০% ৮৫% ৮৫.১৬% 

সংযুরি 

১.৩.১ 

[১.৬] ৪ি জ লশল্প লবপ্লদবর িম্ভাব্য 

চযাদলঞ্জ টিাকাদবলায় 

আইি/পলললি/কি জ- পলরকল্পিা 

প্রণয়ি এবাং লবষয়লভলত্তক 

কি জশালা আদয়ার্ি 

[১.৪.১] ৪ি জ লশল্প লবপ্লদবর িম্ভাব্য 

চযাদলঞ্জ টিাকাদবলায় 

আইি/পলললি/কি জ-পলরকল্পিা প্রণীি 

িালরখ ৪ 
৩১/১০/২০২২ ১৬/১১/২০২২ ৩০/১১/২০২২ ১৫/১২/২০২২ ২৯/১২/২০২২ ৩১/১০/২০২২ ১৮/১০/২০২২ 

সংযুরি 

১.৪.১ 

[১.৪.২] ৪ি জ লশল্প লবপ্লদবর িম্ভাব্য 

চযাদলঞ্জ টিাকাদবলায় লবষয়লভলত্তক 

কি জশালা আদয়ালর্ি 

সংখ্যা ৪ ২ -- ১ -- - 
১ ১ 

সংযুরি 

১.৪.২ 

২ 

[২] 

প্রারিষ্ঠারনক 

দক্ষিা বৃরি  

২০ 

[২.১] িথ্য বািায়ি 

হালিাগােকরণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়ি 

হালিাগােকৃি (ত্রৈিালিক লভলত্তদি) 

িাংখ্যা ৪ ৪ ৩ -- ২ -- 
২ ২ 

সংযুরি 

২.১.১ 

[২.২] ই-গভর্ন্জান্স ও উদ্ভাবি 

কি জপলরকল্পিা বাস্তবায়ি  

[২.২.১] কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবায়ন 

সংক্রান্ত প্ররিক্ষণ আক্য়ার ি  

িাংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ -- -- 
২ ২ 

সংযুরি 

২.২.১.১ 

২.২.১.২ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্জান্স কি জপলরকল্পিা 

বাস্তবায়দির র্র্ন্ বরাদ্দকৃি অি জ 

ব্যলয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৫৫% ৫০% 
-- ১৬.৯৩% 

সংযুরি 

২.২.২ 

[২.২.৩] কি জপলরকল্পিার অধ জবালষ জক 

স্ব-মূল্যায়ি প্রলিদবেি িলিপলরষে 

লবভাদগ টপ্রলরি 

িালরখ ৩ ১৫/০১/২০২৩ ২২/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ 
১৫/০১/২০২৩ ৩/১/২০২৩ 

িাংযুলি 

২.২.৩ 

https://drive.google.com/drive/folders/11EemcskyU2r-OySMaH17NufB7li2yZve?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zUXcZT8N-Cw5-_eGyWefOCfHRQWDDeDp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wqDFfDA_NOR0ZfR9ynLKN2pFC_muUbs5?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1-rpcBh1xnzLwgo7SijUiF6AF2oJDU-qf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1znRyaDGRgWzXk6x1QJstgReqzc5Ixjoe?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1uOeb0YGuKFImCV8pgAzKraeKVyaRV_wH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15NyeOcjxKRvZViza9gq6motbq_eDAZWV?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/14J7CK7P_YURoI04I1TvM53QqH0EGRTAs?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Ccl088EPM1WzVHVcbuSYBql8U5_pBX0P?usp=share_link
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ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২২-২৩ 

২য় ত্রৈিালিক অর্জি প্রলিদবেি (অক্টাবি’২২-লডদিম্বর’২২) 

 

 

ক্রর্ 
কি জিম্পােি 

টেৈ  
 

িাি কার্ জক্রি 
 

কি জিম্পােি 

সূচক 
একক 

 

কি জিম্পােি 

সূচদকর 

িাি 

লেযিাৈা ২০২২-২০২৩ 

২য় টকায়াে জার 

পর্ জন্ত লবভালর্ি 

লেযিাৈা 

অর্জি সংযুরি অিাধারণ অরি উত্তর্ উত্তি চললি িাি 
চললি িাদির 

লিদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  ৯  ১০ ১১ ১২ ১৩ 

[২.২.৪] আওিাধীন দপ্তি/সংস্থাি 

অধ জবালষ জক স্ব-মূল্যায়ি প্রলিদবেি 

পর্ জাদলাচিা িাংক্রান্ত প্রলিদবেি 

িলিপলরষে লবভাদগ টপ্রলরি 

িালরখ ৩ ৩০/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ ২৩/০২/২০২৩ ২৮/০২/২০২৩ 
-- --  

[২.২.৫] টেদশ/লবদেদশ বাস্তবালয়ি 

ন্যযিিি একটি উদযাগ 

পলরেশ জিকৃি 

িাংখ্যা ৩ 
৩১/০৫/২০২২ ৩০/০৬/২০২২ --- --- --- -- --  

 


