
সংয োজনী ৫: ইযেক্ট্রননক স্বোক্ষর সোর্ট িনিযকট প্রদোনকোরী কর্তিপযক্ষর ননয়ন্ত্রক (নসনসএ) কো িোেয় এর ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

ক্রম  কর্ যসম্পাদন 

ক্ষেত্র  
 

র্ান কার্ যক্রর্ 
 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি 

র্ান 

 লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধািণ অরি উত্তর্ 
উত্তম 

চলরি র্ান 
চেনি মোযনর 

ননযে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭   ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ [১] ই-

গভর্ন্িোন্স ও 

উদ্ভোবন 

সংক্রোন্ত 

কো িক্রযমর 

বোস্তবোয়ন 

জজোরদোরকরণ 

 

 

 

 

 
 

৩০ 
 

[১.১] ক্ষসবা 

সহরিকিণ/রিরিটাইকিশকনি 

র্াধ্যকর্ উদ্ভাবনী ধািণা 

বাস্তবায়ন 

[১.১.১] ক্ষসবা 

সহরিকিণ/রিরিটাইকিশকনি 

র্াধ্যকর্ ন্যযনির্  একটি 

উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবারয়ি 

িারিখ ১০ 

 

০৪/০৫/২০২৩ 

 

১১/০৫/২০২৩ 
 

১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ 
 

৩১/০৫/২০২৩ 

[১.২] ইি:পূকব য বাস্তবারয়ি 

উদ্ভাবনী ধািণা, সহরিকৃি ও 

রিরিটাইিকৃি ক্ষসবাি 

িাটাকবি প্রস্তুি কিা এবং 

ক্ষসবাসমূহ চালু িাখা 

[১.২.১] ইি:পূকব য বাস্তবারয়ি 

উদ্ভাবনী ধািণা, সহরিকৃি ও 

রিরিটাইিকৃি ক্ষসবাি 

িাটাকবি প্রস্তুিকৃি 

িারিখ ২ 

 

১৩/১০/২০২২ 

 

 

২৭/১০/২০২২ 

 

১০/১১/২০২২ 

 

--- 

 

--- 

[১.২.২] ইি: পূকব য বাস্তবারয়ি 

উদ্ভাবনী ধািণা, সহরিকৃি ও 

রিরিটাইিকৃি ক্ষসবা চালুকৃি 

িারিখ ৭ ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৩ 

[১.৩]  ই-ননির ব্যবহোর বৃনি 
[১.৩.১] ই-ফাইকল ক্ষনাট 

রনষ্পরত্তকৃি 
% ৪ 

 

৮৫% 

 

 

৮০% 

 

৭৫% 

 

৭০% 

 

৬০% 

[১.৪] ৪ি ি নিল্প নবপ্লযবর 

সম্ভোব্য চযোযেঞ্জ জমোকোযবেোয় 

আইন/পনেনস/কম িপনরকল্পনো 

প্রণয়ন এবং নবষয়নভত্তক 

কম িিোেো আযয়োজন 

[১.৪.১] ৪ি ি নিল্প নবপ্লযবর 

সম্ভোব্য চযোযেঞ্জ জমোকোযবেোয় 

আইন/পনেনস/কম িপনরকল্পনো 

প্রণীি 

িোনরখ  ৪ ৩১/১০/২০২২  

 

১৬/১১/২০২২  

 

৩০/১১/২০২২ 

 

১৫/১২/২০২২ 

 

২৯/১২/২০২২ 

[১.৪.২] ৪ি ি নিল্প নবপ্লযবর 

চযোযেঞ্জ জমোকোযবেোয় 

নবষয়নভনত্তক কম িিোেো 

আযয়োনজি 

সংখ্যো ৩ ২ --- 

১ 

-- 

-- 
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ক্রম  কর্ যসম্পাদন 

ক্ষেত্র  
 

র্ান কার্ যক্রর্ 
 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি 

র্ান 

 লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধািণ অরি উত্তর্ 
উত্তম 

চলরি র্ান 
চেনি মোযনর 

ননযে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭   ৮ ৯ ১০ 

 

 

২ 

[২] 

প্রোনিষ্ঠোননক 

সক্ষমিো বৃনি  

২০ 

[২.১] িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদকিণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদকৃি (ত্রত্রর্ারসক 

রভরত্তকি) 

সংখ্যা ৬ ৪ ৩ 

-- 

২ 

-- 

[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কম িপনরকল্পনো 

বোস্তবোয়ন সংক্রোন্ত প্রনিক্ষণ 

আযয়োনজি  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ 

২ 

-- 

-- 

[২.২.২]ই-গভর্ন্যান্স 

কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবায়কনি 

ির্ন্ বিাদ্দকৃি অর্ য ব্যরয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% 

 

৬০% ৫৫% 

 

৫০% 

[২.২.৩] কর্ যপরিকল্পনাি 

অধ যবারষ যক স্ব-মূল্যায়ন 

প্ররিকবদন ঊর্ িিন কর্তিপযক্ষর 

ননকট ক্ষপ্ররিি 

িারিখ ৩ 

 

১৫/০১/২০২৩ 

 

২২/০১/২০২৩ 

 

৩১/০১/২০২৩ 

 

০৯/০২/২০২৩ 

 

১৬/০২/২০২৩ 

[২.২.৪] আওিোর্ীন 

দপ্তর/সংস্থোর অর্ িবোনষ িক 

স্বমূল্যোয়ন প্রনিযবদন 

প িোযেোচনো সংক্রোন্ত প্রনিযবদন 

ঊর্ িিন কর্তিপযক্ষর ননকট 

ক্ষপ্ররিি 

িারিখ ২ 

৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩ ২৮/০২/২০২৩ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/রবকদকশ 

বাস্তবারয়ি ন্যযনির্ একটি 

উকযাগ পরিদশ যনকৃি 

িারিখ ৩ 
৩১/০৫/ 

২০২৩ 
৩০/০৬/২০২৩ 

 

--- --- 

 

--- 

 

 


