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বেসরকারর রিক্ষক রিেন্ধি ও প্রত্যয়নি ক্তৃপকক্ষ এনিিআরররসন  ক্তৃপক ো্তবোনিাীনি  ই-গভর্ন্তৃপান্স ও উদ্ভােি কর্ তৃপকররকল্পিা, ২০2১-২০২২ নর  

লক্ষয়র্াত্রারভরিক সর্নােদ্ধ এTime bound  কর্ তৃপসূরি/কয়াললন্ডার : 

 

ক্র: 

নং 

কর্ যসম্পাদন 

ক্ষেত্র 
কার্ যক্রর্ কর্ যসম্পাদন সূচক ক্ষর্াট বারষ যক েেযর্াত্রা 

কর্ যসম্পাদন 

সূচলকি 

র্ান 

ত্রত্রর্ারসক েেযর্াত্রা রিসালব রবভাজন 

১র্  

ক্ষকায়াট যাি 

(জুোই/২১-

ক্ষসলে:/২১) 

২য় 

ক্ষকায়াট যাি 

(অলটা:/২১-

রিলস:/২১) 

৩য় 

ক্ষকায়াট যাি 

(জানু:/২২ -

র্াচ য/২২) 

৪র্ য 

ক্ষকায়াট যাি 

(এরিে/২২-

জুন/২২) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ 

[১] ই-

গভর্ তৃপর্ন্ান্স ও 

উদ্ভােি 

সংক্রান্ত 

কার্ তৃপক্রলর্র 

ো্তবোনি 

ব ারদারকরণ 

[১] উদ্ভােিন ীারণা ো্তবোনি [১.১.১] নকিআ িতুি উদ্ভােিন 

ীারণা ো্তবোরনত্য 

০১টি নতুন উদ্ভাবনী 

ধািণা বাস্তবায়ন 

(১৬.০৩.২২ এি র্লে) 

৫ 
৫০% 

বাস্তবায়ন 

৭৫% 

বাস্তবায়ন 

১৬.৩.২২ 

তারিলেি 

র্লে ১০০% 

- 

[১.২] বসো সহর করণ [১.২.১] নকিআ বসো সহর কৃত্য 
০১টি ক্ষসবা সিরজকিণ  

(২৫.০২.২২ এি র্লে) 
৫ 

৫০% 

বাস্তবায়ন 

৭৫% 

বাস্তবায়ন 

২৫.২.২২ 

তারিলেি 

র্লে ১০০% 

- 

[১.৩] বসো রির টাইল িি [১.৩.১] ন্যয়িত্যর্ নকিআ বসো 

রির টাই কৃত্য 

ন্যযনতর্ ০১টি ক্ষসবা 

রিরজটাইলজশন 

(৩০.১২.২১ এি র্লে) 

৫ 
৫০% 

বাস্তবায়ন 

৩০.১২.২১ 

১০০% 

বাস্তবায়ন 

- - 

[১.৪] ইত্য:পূলে তৃপ ো্তবোরনত্য উদ্ভােিন 

ীারণা, সহর কৃত্য ও 

রির টাই কৃত্য বসো সংক্রান্ত 

কর্ তৃপাললনািিা সভা 

[১.৪.১] সভা রলনার ত্য  

০১টি সভা আলয়াজন 

(৩০.০৮.২১ এি র্লে) 
৪ 

৩০.০৮.২০২১ 

তারিলেি 

র্লে 

- - - 

[১.৫] ই-িরির ব্যেহার বৃরদ্ধ [১.৫.১] ই-ফাইলল বিাট 

রিষ্পরিকৃত্য 

ই-ফাইলে ক্ষনাট রনষ্পরি-

৮০% 
৬ 

৩০% 

বাস্তবায়ন 

৫০% 

বাস্তবায়ন 

৭০% 

বাস্তবায়ন 

৮০% 

বাস্তবায়ন 

[১.৬] ৪ি তৃপ রিল্প রেপ্ললের িয়াললঞ্জ 

বর্াকালেলান করণনন রেষলন 

অেরহত্যকরণ সভা/কর্ তৃপিালা 

রলনা ি 

[১.৬.১] সভা/কর্ তৃপিালা 

রলনার ত্য ০৪টি সভা/কর্ যশাো 

আলয়াজন 
৪ ০১টি ০১টি ০১টি ০১টি 
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ক্র: 

নং 

কর্ যসম্পাদন 

ক্ষেত্র 
কার্ যক্রর্ কর্ যসম্পাদন সূচক ক্ষর্াট বারষ যক েেযর্াত্রা 

কর্ যসম্পাদন 

সূচলকি 

র্ান 

ত্রত্রর্ারসক েেযর্াত্রা রিসালব রবভাজন 

১র্  

ক্ষকায়াট যাি 

(জুোই/২১-

ক্ষসলে:/২১) 

২য় 

ক্ষকায়াট যাি 

(অলটা:/২১-

রিলস:/২১) 

৩য় 

ক্ষকায়াট যাি 

(জানু:/২২ -

র্াচ য/২২) 

৪র্ য 

ক্ষকায়াট যাি 

(এরিে/২২-

জুন/২২) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২ 

[২] 

প্রারত্যষ্ঠারিক 

দক্ষত্যা বৃরদ্ধ 

[২.১] ত্যথ্য োত্যানি 

হালিাগাদকরণ 

[২.১.১] ত্যথ্য োত্যানলি সকল বসো 

েক্স হালিাগাদকৃত্য 

তথ্য বাতায়লন সকে 

ক্ষসবাবক্স ০৪ বাি 

িােনাগাদকিণ 

৪ ১ ১ ১ ১ 

[২.১.২] রেরভন্ন প্রকািিা ও ত্যথ্যারদ 

ত্যিা োত্যানলি প্রকারিত্য 

রবরভন্ন িকাশনা ও 

তথ্যারদ তথ্য বাতায়লন 

িকাশ-০৪ বাি 

িােনাগাদ 

২ ১ বাি ১ বাি ১ বাি ১ বাি 

[২.২] ই-গভর্ন্তৃপান্স ও উদ্ভােি 

কর্ তৃপ-কররকল্পিা ো্তবোনি 

[২.২.১] কর্ তৃপকররকল্পিা ো্তবোনি 

সংক্রান্ত প্ররিক্ষণ রলনার ত্য 
০৪টি িরশেণ আলয়াজন ৩ ০১টি ০১টি ০১টি ০১টি 

[২.২.২] ই-গভর্ন্তৃপান্স কর্ তৃপকররকল্পিা 

ো্তবোনলির  র্ন্ েরাদ্দকৃত্য অি তৃপ 

ব্যরনত্য 

বিাদ্দকৃত ৮০% অর্ য 

ব্যয় 
৩ ১৫% ব্যয় ২৫% ব্যয় ২০% ব্যয় ২০% ব্যয় 

[২.২.৩] কর্ তৃপকররকল্পিার ো্তবোনি 

অগ্রগরত্য কর্ তৃপাললািিা সংক্রান্ত সভা 

রলনার ত্য 

০৪টি পর্ যালোচনা সভা 

আলয়াজন 
৩ ০১টি ০১টি ০১টি ০১টি 

[২.২.৪] কর্ তৃপকররকল্পিার অী তৃপোরষ তৃপক 

স্ব-মূল্যানি প্ররত্যলেদি র্রিকররষদ 

রেভাগ/ঊর্ধ্তৃপত্যি ক্তৃপকলক্ষর রিকট 

বপ্রররত্য 

অধ যবারষ যক স্ব-মূল্যায়ন 

িরতলবদন ক্ষিিণ  

(১৩.০১.২২ তারিলেি 

র্লে) 

৩ - ১৩.১.২২ - - 

[২.২.৫] বদলি/রেলদলি ো্তবোরনত্য 

ন্যয়িত্যর্ নকিআ উলযাগ কররদি তৃপিকৃত্য 

বদলি/রেলদলি  ন্যয়িত্যর্ 

নকিআ উলযাগ কররদি তৃপি 
৩ - 

০১টি 

৩০.০৫.২২ 
- 

০১টি 

৩০.০৬.২২ 

 

 


