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স্পাযসায আ-গবসন েন্স ও উদ্ভাফন কভ েরযকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

ক্রভ 

 

কভ েম্পাদন 

ক্ষেত্র 

ভান কাম েক্রভ কভ েম্পাদন সূচক একক কভ েম্পাদন 

সূচসকয ভান 

রেযভাত্রা 

াধাযন     উত্তভ উত্তভ চররি ভান চররি ভাসনয 

     

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

 [১] আ-গবসন েন্স 

ও উদ্ভাফন 

ক্রান্ত 

কাম েক্রসভয 

ফাস্তফায়ন 

ক্ষ াযদাযকযণ 

৩০ [১.১                

                    

উদ্ভাফনী ধাযনা ফাস্তফায়ন 

[১.১.১                              

      উদ্ভাফনী ধাযনা ফাস্তফায়ন       

একটি উদ্ভাফনী ধাযনা ফাস্তফারয়ি 

(Establishment of An Office 

Management System for 

SPARRSO) 
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[১.২] আিঃপূসফ ে ফাস্তফারয়ি 

উদ্ভাফনী ধাযনা, র কৃি ও 

রডর টাআ ডকৃি  ক্ষফা  

                    

                   

[১.২.১] আিঃপূসফ ে ফাস্তফারয়ি উদ্ভাফনী 

ধাযনা, র কৃি ও রডর টাআ ডকৃি  

ক্ষফা                

িারযখ ২ ১৩/১০/২০২২ ২৭/১০/২০২২ ১০/১১/২০২২   

[১.২.২] আিঃপূসফ ে ফাস্তফারয়ি উদ্ভাফনী 

ধাযনা, র কৃি ও রডর টাআ ডকৃি  
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[১.৩] আ-নরিয ব্যফায বৃরি [১.৩.১] আ-পাআসর ক্ষনাট রনষ্পরত্তকৃি % ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬০% 

[১.৪  ৪ি ে রল্পরফপ্লসফয 

     চযাসরঞ্জ ক্ষভাকাসফরায় 

           কভ ে  কল্পনা 

                   

কভ োরা অসয়া ন 

[১.৪.১] ৪ি ে রল্পরফপ্লসফয      চযাসরঞ্জ 

ক্ষভাকাসফরায়            কভ ে  কল্পনা 

     

িারযখ ৪ ৩১/১০/২০২২ ১৬১/১১/২০২২ ৩১/১১/২০২২ ১৫/১২/২০২২ ২৯/১২/২০২২ 

[১.৪.২] ৪ি ে রল্পরফপ্লসফয      চযাসরঞ্জ 

ক্ষভাকাসফরায়           কভ োরা 

অসয়ার ি 

ংখ্যা ৩ ২ --- ১ --- --- 

২ [২] 

প্রারিস্ঠারনক 

২০ [২.১] িথ্য ফািায়ন 

ারনাগাদকযণ 

[২.১.১] িথ্য ফািায়ন ারনাগাদকৃি 

(ত্রত্রভারক রবরত্তসি) 

ংখ্যা ৬ ৪ ৩ --- ২ --- 



 

দেিা বৃরি [২.২] আ-গবসন েন্স ও উদ্ভাফন 

কভ েরযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

[২.২.১] কভ েরযকল্পনা ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত 

প্ররেণ অসয়ার ি  

ংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ --- --- 

[২.২.২] আ-গবসন েন্স রযকল্পনা ফাস্তফায়সনয 

 ন্য ফযাদ্দকৃি ি ে ব্যরয়ি 
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[২.২.৩] কভ েরযকল্পনায ধ েফারল েক স্ব-

মূল্যায়ন প্ররিসফদন ভরিরযলদ রফবাসগ 

ক্ষপ্ররযি 
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[২.২.৪                     

কভ েরযকল্পনায ধ েফারল েক স্ব-মূল্যায়ন 

প্ররিসফদন ভরিরযলদ রফবাসগ ক্ষপ্ররযি 
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[২.২.৫] ক্ষদস/রফসদস ফাস্তফারয়ি নূন্যিভ 

একটি উসযাগ রযদ েনকৃি 
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