
 

 

বাাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পে করদোদরশি (দেদরাবাাংলা) 

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবি কর্ যেনরকল্পিা, ২০২১-২০২২ এর অর্ যবানষ যক স্ব-মূল্যায়ি প্রনৈদবেি 

 

ক্রর্ 
কর্ মসম্পাদন 

ক্ষেত্র  
 

র্ান কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অজযি 
অনজযৈ 

র্াি 

অসাধারণ উত্তর্ চলতি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] ই-গভর্ন্যান্স 

ও উদ্ভাবি 

সাংক্রান্ত 

কার্ যক্রদর্র 

বাস্তবায়ি 

জজারোরকরণ 

 

 
 

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 

  

[১.২] ক্ষসবা সহতিকরণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহতিকৃি িাতরখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩২০২২ ২৫/০৩/২০২২   

[১.৩] জসবা তিতিটাইকিশন 
[১.৩.১] ন্যযনির্ একটি ক্ষসবা 

তিতিটাইিকৃি 
িাতরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

“র্দিাহরী/দেশিারী 

সার্নির অনর্র্াচি 

(Requisition) বই 

এর েনরবদৈয নিনজটাল 

Requisition নসদের্ 

৩০-১২-২১ ৈানরখ চালু 

৫ 

[১.৪] ইৈঃপূদব য বাস্তবানয়ৈ 

উদ্ভাবিী র্ারণা, সহনজকৃৈ ও 

নিনজটাইজকৃৈ জসবা সাংক্রান্ত 

ের্ যাদলাচিা সভা 

[১.৪.১] সভা আদয়ানজৈ ৈানরখ ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ ২৯-০৮-২১ ৈানরখ অনুনিৈ ৪ 

[১.৫] ই-নতির ব্যবহার বৃতি [১.৪.১] ই-ফাইকল জিাট নিস্পনিকৃৈ % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% ৮০% ৩ 

[১.৬] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ 

ক্ষর্াকাকবলায় করণীয় তবষকয় 

অবতহিকরণ সভা/কর্ মশালা 

আকয়ািন 

[১.৬.১] সভা/কর্ মশালা আকয়াতিি সাংখ্যা ৪ ২ ১ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২ 

[২] প্রানৈিানিক 

েক্ষৈা বৃনি 
১৫ 

[২.১] িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়কন সকল ক্ষসবা বক্স 

হালনাগাদকৃি 
সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ হালিাগােকৃৈ ২ 

[২.১.২] নবনভন্ন প্রকাশিা ও ৈথ্যানে িথ্য 

বািায়কন প্রকানশৈ 
সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

০৯-০৮-২১ ৈানরখ 

জক্রাড়েত্র ও ১৭-১০-২১ 

ৈানরখ Annual 

Report প্রকানশৈ  

১ 

[২.২] ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়ন 

[২.২.১] কর্ যেনরকল্পিা বাস্তবায়ি 

সাংক্রান্ত প্রনশক্ষণ আদয়ানজৈ 
সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ ০৯-১২-২১ ৈানরখ অনুনিৈ ০.৭৫ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা 

বাস্তবায়কনর ির্ন্ বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 
% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

  

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন 

অগ্রগতি পর্ মাকলাচনা সংক্রান্ত সভা 

আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ ২৫-১১-২১ ৈানরখ অনুনিৈ ০.৭৫ 

[২.২.৪] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-

মূল্যায়ন প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবভাকগ/ 

ঊ্র্র্ধধবিন কর্তমপকের তনকট ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

  

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি 

ন্যযনির্ একটি উকযাগ পতরদশ মনকৃি 
সংখ্যা ৩ ৩০/০৫/২০২২ ৩০/০৬/২০২২ - 

  

জর্াট অনজযৈ র্াি ১৬.৫ 


