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বফলয়ঃ ই-গবর্ন্পান্স ও উদ্ভাফন কভ পবযকল্পনা, ২০২২-২০২৩। 

 

ক্রভ কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র র্ান কাম পক্রভ কভ পম্পাদন সূচক একক 
কর্ মসম্পাদন 

সূচদকয ভান 

রক্ষ্যভাত্রা 

অসাধারণ অতি উত্তর্ উত্তর্ চলতি র্ান চলতি র্াননর 

তননে 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৫ ৬ ৮ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১ 

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবর্ন সংক্রান্ত 
কায্ক্রমমর বাস্তবায়র্ন 
জ ারদারকরণ 

৩০ 

[১.১] সফা 

বজকযণ/বিবজটারাইদজদনয 

ভাধ্যদভ উদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] সফা বজকযণ/বিবজটারাইদজদনয 

ভাধ্যদভ ন্যযনতভ একটি উদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফাবয়ত 

তাবযখ ১০ ০৪/০৫/২৩ ১১/০৫/২৩ ১৮/০৫/২৩ ২৫/০৫/২৩ ৩১/০৫/২৩ 

[১.২] ইতঃপূদফ প ফাস্তফাবয়ত 

উদ্ভাফনী ধাযণা, বজকৃত ও 

বিবজটাইজকৃত সফায িাটাদফজ 

প্রস্তুত কযা এফাং সফামূ চালু 

যাখা 

[১.২.১] ইতঃপূদফ প ফাস্তফাবয়ত উদ্ভাফনী ধাযণা, 

বজকৃত ও বিবজটাইজকৃত সফায িাটাদফজ 

প্রস্তুতকৃত 
তাবযখ 

২ ১৩/১০/২২ ২৭/১০/২২ ১০/১১/২২ -- -- 

[১.২.২] ইতঃপূদফ প ফাস্তফাবয়ত উদ্ভাফনী ধাযণা, 

বজকৃত ও বিবজটাইজকৃত সফামূ চালুকৃত 

তাবযখ 
৭ ০৪/০৫/২৩ ১১/০৫/২৩ ১৮/০৫/২৩ ২৫/০৫/২৩ ৩১/০৫/২৩ 

[১.৩] ই-নবথয ব্যফায বৃবি [১.৩.১] ই-পাইদর সনাট বনষ্পবিকৃত % ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬০% 

[১.৪] ৪থ প বল্প বফপ্লদফয চযাদরঞ্জ 

সভাকাদফরায় আইন/বরব/ 

কভ পবযকল্পনা প্রণয়ন এফাং 

বফলয়বববিক কভ পারা আদয়াজন 

[১.৪.১] ৪থ প বল্প বফপ্লদফয চযাদরঞ্জ সভাকাদফরায় 

আইন/বরব/ কভ পবযকল্পনা প্রণীত তাবযখ ৪ ৩১/১০/২২ ১৬/১১/২২ ৩০/১১/২২ ১৫/১২/২২ ২৯/১২/২২ 

[১.৪.২] ৪থ প বল্প বফপ্লদফয চযাদরঞ্জ সভাকাদফরায় 

বফলয়বববিক কভ পারা আদয়াবজত 
াংখ্যা ৩ ২ -- ১ -- -- 

২ প্রাতিষ্ঠাতনক সের্িা বৃতি ২০ 

[২.১] িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত (ত্রত্রভাবক 

বববিদত) 
াংখ্যা ৬ ৪ ৩ -- ২ -- 

[২.২] ই-গবর্ন্পান্স ও উদ্ভাফন 

কভ পবযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

[২.২.১] কভ পবযকল্পনা ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত প্রবক্ষ্ণ 

আদয়াবজত  
াংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ -- -- 

[২.২.২] ই-গবর্ন্পান্স কভ পবযকল্পনা ফাস্তফায়দনয 

জর্ন্ ফযাদ্দকৃত অথ প ব্যবয়ত 
% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৫৫% ৫০% 

[২.২.৩] কভ পবযকল্পনা অধ পফাবল পক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রবতদফদন ভবিবযলদ বফবাদগ সপ্রবযত 
তাবযখ ৩ ১৫/০১/২৩ ২২/০১/২৩ ৩১/০১/২৩ ০৯/০২/২৩ ১৬/০২/২৩ 

[২.২.৪] আওতাধীন দপ্তয/াংস্থায অধ পফাবল পক স্ব-

মূল্যায়ন প্রবতদফদন ম পাদরাচনা াংক্রান্ত প্রবতদফদন 

ভবিবযলদ বফবাদগ সপ্রবযত 

তাবযখ ২ ৩১/০১/২৩ ০৯/০২/২৩ ১৬/০২/২৩ ২৩/০৫/২৩ ২৮/০২/২৩ 

[২.২.৫] সদদ /বফদদদ ফাস্তফাবয়ত ন্যযনতভ একটি 

উদযাগ বযদ পনকৃত 
তাবযখ ৩ ৩১/০৫/২৩ ৩০/০৬/২৩ -- -- -- 

 

http://www.bhbfc.gov.bd/

