
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া। 

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কম যপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ এি অর্ যবারষ যক স্ব-মূল্যায়ন প্ররিডবদন 

ক্রম 
কম যসম্পাদন 

ক্ষেত্র 
মান কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক একক 

কম যসম্পাদন 

সূচডকি মান 

লেযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অর্যন 
অরর্যি 

মান 
অসার্ািণ 

১০০% 

উত্তম 

৮০% 

চলরি মান 

৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

 ১. ই গভর্ন্যান্স ও 

উদ্ভাবন সংক্রান্ত 

কার্ যক্রডমি 

বাস্তবায়ন 

ক্ষর্ািদািকিণ 

৩৫ ১.১ উদ্ভাবনী র্ািণা বাস্তবায়ন ১.১.১ একটি নতুন উদ্ভাবনী 

র্ািণা বাস্তবারয়ি 

িারিখ ৫ ১৬/০৩/২০২২  ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ - - 

১.২ ক্ষসবা সহর্ীকিণ ১.২.১ একটি ক্ষসবা সহরর্কৃি িারিখ ৫ ২৫/০২/২০২২  ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ - - 

১.৩ ক্ষসবা রেরর্টাইডর্শন ১.৩.১ ন্যযনিম একটি ক্ষসবা 

রেরর্টাইর্কৃি 

িারিখ ৫ ৩০/১২/২০২১  ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ আিরেএ টাস্ক 

ম্যাডনর্ডমন্ট 

৫ 

১.৪ ইিঃপূডব য বাস্তবারয়ি 

উদ্ভাবনী র্ািণা, সহরর্কৃি ও 

রেরর্টাইর্কৃি ক্ষসবা সংক্রান্ত 

পর্ যাডলাচনা সভা 

১.৪.১ সভা আডয়ারর্ি িারিখ ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১ ৩০/০৯/২০২১ ২৫/০৮/২০২১ 

িারিডখ 

সভা আডয়ারর্ি 

 

৪ 

১.৫ ই-নরিি ব্যবহাি বৃরি ১.৫.১ ই ফাইডল ক্ষনাট 

রনস্পরত্তকৃি 

% ৬ ৮০%  ৭০% ৬০% ৮০% ৪ 

১.৬ ৪ি য রশল্প রবপ্লডবি 

চযাডলঞ্জ ক্ষমাকাডবলায় কিনীয় 

রবষডয় অবরহিকিণ সভা/ 

কম যশালা আডয়ার্ন 

১.৬.১ সভা/ কম যশালা 

আডয়ারর্ি 

সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ ০২ টি  ২ 

 ২. প্রারিষ্ঠারনক 

দেিা বৃরি 

১৫ ২.১ িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদকিণ 

২.১.১ িথ্য বািায়ডন সকল 

ক্ষসবা বক্স হালনাগাদকৃি 

সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ ৩ ৩ 

২.১.২ রবরভন্ন প্রকাশনা ও 

িথ্যারদ িথ্য বািায়ডন 

প্রকারশি 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ ৩ ১.৫ 

২.২ ই-গভর্ন্যান্স ও উিাবন 

কম যপরিকল্পনা বাস্তবায়ন 

২.২.১ কম যপরিকল্পনা 

বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্ররশেণ 

আডয়ারর্ি 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ ৩ ২.৫ 



ক্রম 
কম যসম্পাদন 

ক্ষেত্র 
মান কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক একক 

কম যসম্পাদন 

সূচডকি মান 

লেযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অর্যন 
অরর্যি 

মান 
অসার্ািণ 

১০০% 

উত্তম 

৮০% 

চলরি মান 

৬০% 

২.২.২ ই-গভর্ন্যান্স 

কম যপরিকল্পনা বাস্তবায়ডনি 

র্র্ন্ বিাদ্দকৃি অি য ব্যরয়ি 

% ৩ ৮০%  ৭০% ৬০% ৩০% ব্যরয়ি ০ 

২.২.৩ কম যপরিকল্পনা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরি 

পর্ যাডলাচনা সংক্রান্ত সভা 

আডয়ারর্ি 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ ২ টি সভা 

অনুরষ্ঠি 

২ 

২.২.৪ কম যপরিকল্পনাি 

অর্ যবারষ যক স্ব-মূল্যায়ন 

প্ররিডবদন মরিপরিষদ 

রবভাডগ/ উিযিন কর্তযপডেি 

রনকট ক্ষপ্ররিি 

িারিখ ৩ ১৩/০১/২০২২  ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ ২ 

২.২.৫ ক্ষদডশ/রবডদডশ 

বাস্তবারয়ি ন্যযনিম একটি 

উডযাগ পরিদশ যনকৃি 

সংখ্যা ৩ ৩০/০৫/২০২২  ৩০/০৬/২০২২ - - - 

ক্ষমাট ক্ষস্কাি ২৬ 

িারিখ: ২৭/০১/২০২২ 


