
সংযযোজনী-৬, আ-গভযণ েন্স ও উদ্ভোবন কম েররকল্পনো ২০২১-২২ করব নজরু আনরিটিউট 

 

ক্রম  

কভ মম্পাদন ক্ষেত্র  

 

ভান 

কাম মক্রভ 

 

কভ মম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ মম্পাদন 

সূচককয 

ভান 

রেযভাত্রা ২০২১-২০২২ গ্রগরি প্ররিযবদন মন্তব্য 

অাধাযণ উত্তভ চরতি ভান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

 

১ 
 

[১] আ-গভর্ন্েোন্স ও উদ্ভোব ন 

সংক্রোন্ত কোয েক্রযমর 

বোস্তবোয়ন জজোরদোরকরণ 

 

 

 

 

 

 

৩৫ 

[১.১] উদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফায়ন  

[১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাফনী ধাযণা 

ফাস্তফাতয়ি 

িাতযখ ৫ 

১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

২৬.০১.২০২১ িোররখ আ-বুক বোস্তবোয়ন সংোগ-১ 

[১.২] ক্ষফা তিকযণ [১.২.১] একটি ক্ষফা তিকৃি  

িাতযখ ৫ 

২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

২৬.০১.২০২১ িোররখ জেযক নরের 

উস্থোন জসবো সহরজকরণ। 

সংোগ-২ 

[১.৩]  জসবো তিতিটাইকিন 

[১.৩.১] ন্যযনিভ একটি ক্ষফা 

তিতিটাইিকৃি 

িাতযখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ননরমরিক ছুটি জসবো রিরজc bটোআজকৃি। সংোগ-৩ 

[১.৪] আিঃপূযব ে বোস্তবোরয়ি উদ্ভোবনী 

ধোরণো, সহরজকৃি ও রিরজটোআজকৃি 

জসবো সংক্রোন্ত য েোযোচনো সভো   

[১.৪.১] সভো অযয়োরজি  

িোররখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

২৫/০৮/২০২১ িোররখ আিঃ102পূযব ে 

বোস্তবোরয়ি উদ্ভোবনী ধোরণো, সহরজকৃি ও 

রিরজটোআজকৃি জসবো য েোযোচনো সভো 

করো হয়।   

সংোগ-৪ 

[১.৫] ই-নতিয ব্যফায বৃতি [১.৪.১] ই-পাইকর জনোট রনস্পরিকৃি   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% ই-নতিয ব্যফায বৃতি কযা কয়কে সংোগ-৫ 

[১.৬] ৪ি ম তল্প তফপ্লকফয চযাকরঞ্জ 

ক্ষভাকাকফরায় কযণীয় তফলকয় 

অফতিকযণ বা/কভ মারা আকয়ািন 

[১.৬.১] বা/কভ মারা আকয়াতিি 

সংখ্যো ৪ ২ ১ - 

২২.১১.২০২১ ও ২৩.১২.২০২১ িোররযখ 

বা/কভ মারা আকয়াতিি 

সংোগ-৬ 

 

২ 

 

[২] প্রোরিষ্ঠোরনক দক্ষিো বৃরি  

 

১৫ 

[২.১] িথ্য ফািায়ন ারনাগাদকযণ 

[২.১.১] িথ্য ফািায়কন কর ক্ষফা ফক্স 

ারনাগাদকৃি 

ংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২  সংোগ-৭ 

[২.১.২] রবরভন্ন প্রকোলনো ও িথ্যোরদ িথ্য 

ফািায়কন প্রকোরলি 

ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২  সংোগ-৮ 

[২.২] ই-গবর্ন্মান্স ও উদ্ভাফন 

কভ মতযকল্পনা ফাস্তফায়ন  

[২.২.১] কম েররকল্পনো বোস্তবোয়ন সংক্রোন্ত 

প্ররলক্ষণ অযয়োরজি  

 ৩ ৪ ৩ ২ ২৬.০৯.২০২১ কম েররকল্পনো বোস্তবোয়ন 

সংক্রোন্ত প্ররলক্ষণ অযয়োরজি 

সংোগ-৯ 

[২.২.২] ই-গবর্ন্মান্স কভ মতযকল্পনা 

ফাস্তফায়কনয ির্ন্ ফযাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

বরোদ্দকৃি ২ ক্ষ টোকোর মযে ১ ক্ষ 

টোকো ব্যয় হয়। ৫০% 

 

[২.২.৩] কভ মতযকল্পনায ফাস্তফায়ন অগ্রগতি 

ম মাকরাচনা ংক্রান্ত বা আকয়াতিি 

ংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

১৪.০৯.২০২১ িাতযখ কভ মতযকল্পনায 

ফাস্তফায়ন অগ্রগতি ম মাকরাচনা ংক্রান্ত 

বা আকয়াতিি 

সংোগ-১০ 

[২.২.৪] কভ মতযকল্পনায অধ মফাতল মক স্ব-

মূল্যায়ন প্রতিকফদন ভতিতযলদ তফবাকগ/ 

ঊ্র্র্ধধবিন কর্তমকেয তনকট ক্ষপ্রতযি 

িাতযখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

১০.০১.২০২২ িাতযখ কভ মতযকল্পনায 

অধ মফাতল মক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিকফদন ংস্কৃতি 

তফলয়ক ভিণারকয় ক্ষপ্রযণ কযা য়  

সংোগ-১১ 

[২.২.৫] ক্ষদক/তফকদক ফাস্তফাতয়ি ন্যযনিভ 

একটি উকযাগ তযদ মনকৃি 

ংখ্যা ৩ 

৩০.০৫.২২ ৩০.০৬.২২ - 

  

 


