
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২১-২২ র্ন্ত্রণালয়/ রবভাগ পর্ যায়য়ি অরিয়েি জর্ন্ 
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লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ ১র্ ত্রৈর্ারেক বাস্তবায়ন 

অগ্রগরি 

(প্রয়র্াজয ক্ষেয়ৈ) 
অসাধারণ উত্তর্ চলতি র্ান 
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১ 

[১] ই-গভর্ন্যান্স ও 

উদ্ভাবন েংক্রান্ত 

কার্ যক্রয়র্ি 

বাস্তবায়ন 

ক্ষজািদািকিণ 

 

 

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 
‘েহজ কথা’ নার্ক একটি নতুন উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবায়য়নি 

প্ররক্রয়া চলর্ান িয়য়য়ে;  

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

২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

‘Automatic Internal Branch 

Transfer’ নার্ক একটি ক্ষেবা েহরজকিয়ণি প্ররক্রয়া 

চলর্ান িয়য়য়ে; 

[১.৩]  ক্ষেবা তিতিটাইকিশন [১.৩.১] ন্যযনির্ একটি ক্ষসবা তিতিটাইিকৃি 
িাতরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ এ রবভায়গি েভা কেটিয়ক রিরজটাইয়জশয়নি প্ররক্রয়া 

চলর্ান িয়য়য়ে;  

[১.৪] ইিঃপূয়ব য বাস্তবারয়ি উদ্ভাবনী 

ধািণা, েহরজকৃি ও রিরজটাইজকৃি ক্ষেবা 

েংক্রান্ত পর্ যায়লাচনা েভা   

[১.৪.১] েভা আয়য়ারজি  
িারিখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

এ েংক্রান্ত একটি পর্ যায়লাচনা েভা ১৮ আগস্ট ২০২১ 

অনুরিি হয়য়য়ে; 

(েংযুরি-১: েভাি ক্ষনাটিশ, কার্ যরববিণী ও হারজিা রেট) 

[১.৫] ই-নতির ব্যবহার বৃতি [১.৫.১] ই-ফাইকল ক্ষনাট রনষ্পরিকৃি   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

এ রবভায়গ ১র্ ত্রৈর্ারেয়ক ই-িাইয়ল ক্ষনাট রনষ্পরিকৃি  

৮৪.৫১%; 

(েংযুরি-২) 

[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 রবষয়য় একটি কর্ যশালা অয়টাবি/২০২১ র্ায়েি ৪থ য 

েপ্তায়হি র্য়ে আয়য়াজয়নি রেদ্ধান্ত গৃহীি হয়য়য়ে; 

(েংযুরি-৩: ১৯ ক্ষেয়েম্বি ২০২১ অনুরিি েভাি 

কার্ যরববিণী) 

 

 

২ 

[২] প্রারিিারনক 

দেিা বৃরদ্ধ  
১৫ 

[২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়কন সকল ক্ষসবা বক্স হালনাগাদকৃি 
সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ িথ্য বািায়য়ন েকল ক্ষেবা বক্স হালনাগাদ িয়য়য়ে; 

(েংযুরি-৪) 

[২.১.২] রবরভন্ন প্রকাশনা ও িথ্যারদ িথ্য বািায়কন 

প্রকারশি 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 
রবরভন্ন প্রকাশনা ও িথ্যারদ িথ্য বািায়য়ন হালনাগাদ 

িয়য়য়ে; 

(েংযুরি-৫) 

[২.২] ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবায়ন েংক্রান্ত প্ররশেণ 

আয়য়ারজি  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ ২০২১-২০২২ অথ যবেয়িি র্য়ে আয়য়াজন কিা হয়ব; 

[২.২.২]ই-গভর্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর ির্ন্ 

বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ২০২১-২০২২ অথ যবেয়িি র্য়ে ব্যয় কিা হয়ব; 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্ মাকলাচনা 

সংক্রান্ত সভা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 
এ েংক্রান্ত ০২ টি েভা অনুরিি হয়য়য়ে; 

(েংযুরি-৬) 

[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 

আগার্ী ১৩ জানুয়ারি ২০২২ িারিয়খি র্য়ে ক্ষপ্রিণ কিা 

হয়ব; 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

সংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২২ 
৩০/06/ ২০২২ - 

আগার্ী ১৩ জানুয়ারি ২০২২ িারিয়খি র্য়ে পরিদশ যন কিা 

হয়ব।  
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