
ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর ২০২১-২২ অর্ থিছযরর ই-গভর্ন্থান্স ও উ ও াবন াি্ করি থললরকা্ার ৩য় ত্রৈরিালিক প্রলিযিদ্: 

 

ক্ররি  কর্ মসম্পাদন 

ক্ষেত্র  

 

র্ান 
কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

৩য় ত্রৈরিালিযক িাস্তিায়্ অগ্রগলি 

 

অসাধারণ উত্তর্ চলতি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 1২ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] ই-গভর্ন্থান্স ও উ ও 

াবন াি্ িংক্রান্ত 

কা থক্রযরির 

িাস্তিায়্ 

ট ারদারকরণ 

 

 

৩৫ 

 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি 
িাতরখ ৫ 

১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

 ‘Digital Assignment’ ্ারিক  একটি নতুন াবন াি্ী 

ধারণা িাস্তিালয়ি হযয়যছ (িংযুলি-১: নতুন াবন াি্ী ধারণা িাস্তিায়্ 

িংক্রান্ত অলিি আযদশ) 

[১.২] ক্ষসবা সহতিকরণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহতিকৃি  
িাতরখ ৫ 

২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 
“িদিী” ্ারিক  একটি ক্ষসবা সহতিকরণ করা হযয়যছ (িংযুলি-২: 

টিিা িহল করণ িংক্রান্ত অলিি আযদশ) 

[১.৩]  টিিা তিতিটাইকিশন [১.৩.১] ন্যযনির্ একটি ক্ষসবা তিতিটাইিকৃি 
িাতরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 3য় ত্রৈরিালিযকর  র্ন্ প্রয া য ্য় 

[১.৪] ইিঃপূযি থ িাস্তিালয়ি াবন াি্ী 

ধারণা, িহল কৃি ও লডল োই কৃি 

টিিা িংক্রান্ত ল থাযিাচ্া িভা   

[১.৪.১] িভা আযয়াল ি  
িালরখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

3য় ত্রৈরিালিযকর  র্ন্ প্রয া য ্য় 

[১.৫] ই-নতির ব্যবহার বৃতি [১.৫.১] ই-ফাইকল ট্াে ল্ষ্পলিকৃি   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 3য় ত্রৈরিালিযক ই-িাইযি ট্াে ল্ষ্পলিকৃি  ৯২.৭১% (িংযুলি-3) 

[১.৬] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ 

ক্ষর্াকাকবলায় করণীয় তবষকয় 

অবতহিকরণ সভা/কর্ মশালা আকয়ািন 

[১.৬.১] সভা/কর্ মশালা আকয়াতিি 
িংখ্যা ৪ 4 3 2 

এ লিষযয় ০১ টি করি থশািা আযয়াল ি হযয়যছ (িংযুলি-০৪: লৈ ও 

হাল রা লিে); 

 

 

 

২ 

[২] প্রালিষ্ঠাল্ক 

দক্ষিা বৃলি  
১৫ 

[২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়কন সকল ক্ষসবা বক্স 

হালনাগাদকৃি 

সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ িথ্য িািায়য্ িকি টিিা িক্স হাি্াগাদ রযয়যছ (িংযুলি-5) 

[২.১.২] লিলভন্ন প্রকাশ্া ও িথ্যালদ িথ্য বািায়কন 

প্রকালশি 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ লিলভন্ন প্রকাশ্া ও িথ্যালদ িথ্য িািায়য্ হাি্াগাদ রযয়যছ 

(িংযুলি-6)  

[২.২] ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২.২.১] করি থললরকা্া িাস্তিায়্ িংক্রান্ত প্রলশক্ষণ 

আযয়াল ি 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 3য় ত্রৈরিালিযক করি থললরকা্া িাস্তিায়্ িংক্রান্ত ০২ টি প্রলশক্ষণ 

আযয়া ্ করা হযয়যছ (িংযুলি-7) 

[২.২.২]ই-গভর্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর 

ির্ন্ বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 
৪র্ থ লশা লিপ্লযির চযাযিঞ্জ টরিাকাযিিা ও ৫ল  প্রযুলি িম্প্রিারযণ 

করণীয় লিষয়ক করি থশািা আকয়ািকন ৪৯,৫০০/- (ঊ্লঞ্চাশ হা ার 

লাঁচশি) োকা ব্যয় করা হযয়যছ (িংযুলি-৮: লৈ ও িম্মা্ী লিে) 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি 

পর্ মাকলাচনা সংক্রান্ত সভা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 
3য় ত্রৈরিালিযক ০৩ টি িভা অনুলষ্ঠি হযয়যছ; 

(িংযুলি-৯) 

[২.২.৪] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবভাকগ/ ঊর্ধ্মিন কর্তমপকের 

তনকট ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিকবদন গি ১০ িানুয়াতর 

২০২২ র্তিপতরষদ তবভাকগ ক্ষপ্ররণ করা হকয়কে (িংযুলি-১০) 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

সংখ্যা ৩ 
৩০/05/ ২০২২ ৩০/06/ ২০২২ - 

3য় ত্রৈরিালিযকর  র্ন্ প্রয া য ্য়। 
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