
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

ককন্দ্রীয় তহববল 

২১তলা, ভবন # ৬, বাাংলাদেশ সবিবালয়, ঢাকা-১০০০। 

www.centralfund.gov.bd  

 

ককন্দ্রীয় তহববল-এর ই-গভদন মন্স ও উদ্ভাবন কম মপবরকল্পনা ২০২১-২২ এর ২য় ত্রৈমাবসক বাস্তবায়ন অগ্রগবত (অক্টোবর-ডিক্েম্বর, ২০২১) প্রবতদবেন 

ক্রম কর্ মেম্পোদন ক্ষেত্র 
 

র্োন কোর্ মক্রর্ 
 

কর্ মেম্পোদন 

সূচক 

একক 
 

কর্ মেম্পোদন 

সূচক্কর 

র্োন 

লেযর্োত্রো ২০২১-২০২২ ১ম ত্রৈমাবসক 

বাস্তবায়ন অগ্রগবত 

(প্রদ াজয কেদৈ) 

অেোধোরণ উত্তর্ চলডি র্োন 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ [১] ই-গভর্ন্মান্স ও 

উদ্ভাবন সাংক্রান্ত 

কা মক্রদমর 

বাস্তবায়ন 

কজারোরকরণ 

 

 

 

 

 

৩৫ 
 

[১.১] উদ্ভোবনী ধোরণো 

বোস্তবোয়ন  

[১.১.১] একটি নতুন উদ্ভোবনী ধোরণো বোস্তবোডয়ি িোডরখ ৫ 
১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

 

[১.২] ক্ষেবো েহডিকরণ 
[১.২.১] একটি ক্ষেবো েহডিকৃি  িোডরখ ৫ 

২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 
 

[১.৩]  কসবা 

ডিডিটোইক্িশন 

[১.৩.১] ন্যযনির্ একটি ক্ষেবো ডিডিটোইিকৃি িোডরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ৫ 

[১.৪] ইতঃপূদব ম 

বাস্তবাবয়ত উদ্ভাবনী 

ধারণা, সহবজকৃত ও 

বিবজটাইজকৃত কসবা 

সাংক্রান্ত প মাদলািনা সভা   

[১.৪.১] সভা আদয়াবজত তাবরখ ৪ ৩০/০৮/২০২১ ১৫/০৯/২০২১ ৩০/০৯/২০২১ ৪ 

[১.৫] ই-নডির ব্যবহোর 

বৃডি 

[১.৫.১] ই-ফোইক্ল কনাট বনষ্পবিকৃত   
% ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

৬ 

[১.৬] ৪ি ম ডশল্প ডবপ্লক্বর 

চযোক্লঞ্জ ক্ষর্োকোক্বলোয় 

করণীয় ডবষক্য় 

অবডহিকরণ েভো/ 

কর্ মশোলো আক্য়োিন 

[১.৬.১] েভো/কর্ মশোলো আক্য়োডিি 

 

 

 

 

 

সাংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ ০ 

http://www.centralfund.gov.bd/


 

 

ক্রম কর্ মেম্পোদন ক্ষেত্র 
 

র্োন কোর্ মক্রর্ 
 

কর্ মেম্পোদন 

সূচক 

একক 
 

কর্ মেম্পোদন 

সূচক্কর 

র্োন 

লেযর্োত্রো ২০২১-২০২২ ১ম ত্রৈমাবসক 

বাস্তবায়ন অগ্রগবত 

(প্রদ াজয কেদৈ) 

অেোধোরণ উত্তর্ চলডি র্োন 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

২ [২] প্রাবতষ্ঠাবনক 

েেতা বৃবি  

১৫ 

[২.১] িথ্য বোিোয়ন 

হোলনোগোদকরণ 

[২.১.১] িথ্য বোিোয়ক্ন েকল ক্ষেবো বক্স 

হোলনোগোদকৃি 

েংখ্যো ৪ ৪ ৩ ২ ৪ 

[২.১.২] বববভন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাবে িথ্য 

বোিোয়ক্ন প্রকাবশত 

েংখ্যো ২ ৪ ৩ ২ ২ 

[২.২] ই-গভর্ন্মোন্স ও 

উদ্ভোবন কর্ মপডরকল্পনো 

বোস্তবোয়ন  

[২.২.১] কম মপবরকল্পনা বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত 

প্রবশেণ আদয়াবজত  

েংখ্যো ৩ ৪ ৩ ২ ০ 

[২.২.২] ই-গভর্ন্মোন্স কর্ মপডরকল্পনো বোস্তবোয়ক্নর 

ির্ন্ বরোদ্দকৃি অি ম ব্যডয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ০ 

[২.২.৩] কর্ মপডরকল্পনোর বোস্তবোয়ন অগ্রগডি 

পর্ মোক্লোচনো েংক্রোন্ত েভো আক্য়োডিি 

েংখ্যো ৩ ৪ ৩ ২ ২ 

[২.২.৪] কর্ মপডরকল্পনোর অধ মবোডষ মক স্ব-মূল্যোয়ন 

প্রডিক্বদন র্ডিপডরষদ ডবভোক্গ/ ঊর্ধ্মিন 

কর্তমপক্ের ডনকট ক্ষপ্রডরি 

িোডরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

২.৪ 

[২.২.৫] ক্ষদক্শ/ডবক্দক্শ বোস্তবোডয়ি ন্যযনির্ 

একটি উক্যোগ পডরদশ মনকৃি 

েংখ্যো ৩ 
৩০/০৫/ ২০২২ ৩০/০৬/ ২০২২ - 

 

কমাট নম্বর: ৫০ 

প্রাপ্ত নম্বর: ২৫.৪ 

 

 

 

স্বােবরত/- 

শামীমা সুলতানা হৃেয় 

উপপবরিালক (িঃোঃ), সেস্য সবিব 

ককন্দ্রীয় তহববল 

শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

 



 

 

 


