
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

ককন্দ্রীয় তহববল 

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

www.centralfund.gov.bd  

 

ই-গভদন মন্স ও উদ্ভাবন কম মপবরকল্পনা ২০২২-২৩  

কেন্দ্রীয় তহবিল  

ক্রম কর্ মসম্পাদন 

ক্ষেত্র 
 

র্ান কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর 

র্ান 

 লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩  

অসাধারণ 
 

অতি উত্তর্  
উত্তর্ চলতি র্ান 

চলতি র্াকনর 

তনকে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১ [১] ই-গভর্ন্মান্স 

ও উদ্ভাবন 

সাংক্রান্ত 

কার্ মক্রদমর 

বাস্তবায়ন 

কজারোরকরণ 

 

 

 

 

 

৩০ 
 

[১.১] ক্ষসবা সহতিকরণ / 

তিতিটাইকিশকনর র্াধ্যকর্ 

উদ্ভাবনী ধারনা বাস্তবায়ন  

[১.১.১] ক্ষসবা সহতিকরণ / 

তিতিটাইকিশকনর র্াধ্যকর্ নুন্যির্ 

একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা 

বাস্তবাতয়ি 

িাতরখ ১০ 
০৪/০৫/২০২৩ 

 

 

১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ 

 

 

৩১/০৫/২০২৩ 

[১.২] ইিঃপূকব ম বাস্তবাতয়ি 

উদ্ভাবনী ধারনা, সহতিকৃি 

ও তিতিটাইিকৃি ক্ষসবার 

িাটাকবি প্রস্তুি করা এবং 

ক্ষসবাসমূহ চালু রাখা  

[১.২.১] ইিঃপূকব ম বাস্তবাতয়ি 

উদ্ভাবনী ধারনা, সহতিকৃি ও 

তিতিটাইিকৃি ক্ষসবার িাটাকবি 

প্রস্তুিকৃি    

িাতরখ ২ 
১৩/১০/২০২২ 

২৭/১০/২০২২ 

১০/১১/২০২২  

 

ইিঃপূকব ম বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী ধারনা, 

সহতিকৃি ও তিতিটাইিকৃি 

ক্ষসবাসমূহ চালুকৃি  

িাতরখ ৭ 
০৪/০৫/২০২৩ 

 

১১/০৫/২০২৩ 
১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ 

 

৩১/০৫/২০২৩  

[১.৩]  ই-নতির ব্যবহার 

বৃতি  

[১.৩.১] ই-ফাইকল ক্ষনাট তনষ্পতত্তকৃি  % ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬০%  

[১.৪] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর 

সম্ভাব্য চযাকলঞ্জ র্কাকবলায় 

আইন/পতলতস/কর্ মপতরকল্পনা 

[১.৪.১] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর সম্ভাব্য 

চযাকলঞ্জ র্কাকবলায় 

আইন/পতলতস/কর্ মপতরকল্পনা প্রণীি  

তাবরখ ৪ ৩১/১০/২০২২ ১৬/১১/২০২২ ৩০/১১/২০২২ ১৫/১২/২০২২ ২৯/১২/২০২২  

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


 

 

ক্রম কর্ মসম্পাদন 

ক্ষেত্র 
 

র্ান কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর 

র্ান 

 লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩  

অসাধারণ 
 

অতি উত্তর্  
উত্তর্ চলতি র্ান 

চলতি র্াকনর 

তনকে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

প্রণয়ন এনং তবষয়তিতত্তক 

কর্ মশালা আকয়ািন  

৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর সম্ভাব্য চযাকলঞ্জ 

র্কাকবলায় তবষয়তিতত্তক কর্ মশালা 

আকয়াতিি  

সংখ্যা  ৩ ২  ১   

২ [২] প্রাবতষ্ঠাবনক 

েক্ষতা বৃবি  

১৫ 

[২.১] িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকৃি  

(ত্রত্রর্াতসক তিতত্তকি)  

সংখ্যা ৬ ৪ ৩  ২  

[২.২] ই-গিন্যমান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কম মপবরকল্পনা বাস্তবায়ন 

সাংক্রান্ত প্রবশক্ষণ আদয়াবজত  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২   

[২.২.২] ই-গিন্যমান্স কর্ মপতরকল্পনা 

বাস্তবায়কনর িন্য বরাদ্দকৃি অি ম 

ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% 

৭০% 

৬০% ৫৫% 

৫০%  

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক 

স্ব-মূল্যায়ন প্রতিকবদন র্তিপতরষদ 

তবিাকগ ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ৩ ১৫/০১/২০২৩ 

২২/০১/২০২৩ 

৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 

১৬/০২/২০২৩ 

[২.২.৪] আওিাধীন দপ্তর/ সংস্থার 

অধ মবাতষ মক স্বমূল্যায়ন প্রতিকবদন 

পর্ মাকলাচনা সংক্রান্ত প্রতিকবদন 

র্তিপতরষদ তবিাকগ ক্ষপ্রতরি  

িাতরখ  ৩ ৩১/০১/২০২৩ 

০৯/০২/২০২৩ 

১৬/০২/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩ 

 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি 

ন্যযনির্ একটি উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

সংখ্যা ৩ ৩১/০৫/ 

২০২৩ 

 ৩০/০৬/ 

২০২৩ 
- 

 

 
  

    
 

 
  

 

 কমাট নম্বর:  

 প্রাপ্ত নম্বর:  

 


