
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাণণজয মন্ত্রণালয় 

আমোণি ও রপ্তাণি সহকারী ণিয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

ণসরাজগঞ্জ। 

 

আমোণি ও রপ্তাণি সহকারী ণিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ণসরাজগঞ্জ এর ই-গভর্ন্যান্স ও উ ্ভাবা ক ্মপ যিকল্পনাকা  ২০২২-২০২৩ এর 

অর্ ধবাণষ ধক (জুলাই/২০২২-ণিদসম্বর/২০২২) স্বমূল্যায়ি অগ্রগণত প্রণতদবেি পরবতী ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য উপস্থাপি করা হদলা। 

সাংযুণি: বণ ধিা মমাতাদবক। 

 

 

       ০৩.০১.২০২৩  

 (রণি কুমার সরকার) 

ণিব ধাহী কম ধকতধা ও অণিস প্রর্াি 

আমোণি ও রপ্তাণি সহকারী ণিয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

ণসরাজগঞ্জ 

উ 

         একিএ ক ষয়্ ফ া্াল িয়য়ন্ট ্মপ য্ র্যা 

   আমপদাকক উ লপ্তাকক সহ্ালী ককয়ন্ত্রয়্ল দপ্তল, ণসরাজগঞ্জ। 

প্রর্াি ণিয়ন্ত্রক 

আমোণি ও রপ্তাণি প্রর্াি ণিয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

জাতীয় ক্রীড়া পণরষে ভবি, মলদভল-১৫ 

৬২/৩, পুরািা পল্টি, ঢাকা-১০০০। 

  



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

আমোণি ও রপ্তাণি সহকারী ণিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ণসরাজগঞ্জ। 

সংয় াজকী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উ ্ভাবা ক ্মপ যিকল্পনাকা  ২০২২-২০২৩ 

 

ক্রঃকং ্া যক্রমপ 

 

্মপ যসম্পাদক 

সূচ্ 

এ্্ 

 

্মপ যসম্পাদক 

সূচয়্ল মপাক 

লক্ষ্যমপাত্রা ২০২২-২০২৩ 
১ম ত্রৈমাণসক 

অগ্রগণত 

প্রণতদবেি 

২য় ত্রৈমাণসক 

অগ্রগণত 

প্রণতদবেি 

স্বমূল্যায়ি 

অসাধালণ ্ত্তমপ চলকর্ মপাক 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] এ্টি ্ভাবা কী ধালণা /ফস া 

সহকজ্লণ/ কিকজটাইয়জশক  াস্ত ায়ক 

[১.১.১] এ্টি ্ভাবা কী ধালণা /ফস া 

সহকজ্লণ/ কিকজটাইয়জশক  াস্ত ায়ক তাণরখ ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ - 

- 

১০ 

০২ [২.১] ই-িণির ব্যবহার বৃণি 
[২.১.১] ই- াইয়ল ফকাটককস্পকত্তকৃর্ % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% প্রদ াজয িয় প্রদ াজয িয় ১০ 

০৩ 

 ]২.১ [ র্থ্য  ার্ায়ক হালকাগাদ্লণ ]২.১[    র্থ্য  ার্ায়ক হালকাগাদকৃর্ সংখ্যা 

১৫ 

 

৪ 

৩ 

 

২ 

 

১ 

১ ১৫ 

 

০৪ [৪.১] ৪ি ধ ণশল্পণবপ্লদবর চ্যাদলঞ্জ 

মমাকাদবলায় করিীয় ণবষদয় 

অবণহতকরণ সভা/কম ধশালা আদয়াজি 

[৪.১.১] ৪ি ধ ণশল্পণবপ্লদবর চ্যাদলঞ্জ 

মমাকাদবলায় করিীয় ণবষদয় অবণহতকরণ 

সভা/কম ধশালা আদয়াজি 

সংখ্যা ৫ ২ ১ -- - 

প্রণিক েপ্তর 

আদয়াজি কদর 

িাদকি 

৫ 

০৫ 

[৫.১]ই-গভন্যধান্স ও উদ্ভাবি 

কম ধপণরকল্পিা বাস্তবায়ি 

[৫.১.১] কম ধপণরকল্পিা বাস্তবায়ি সাংক্রান্ত 

প্রণশক্ষণ আদ াণজত 
সংখ্যা ৬ ৪ ৩  - 

- 
৬ 

[৫.১.২] কম ধপণরকল্পিার অর্ ধবাণষ ধক স্ব-

মূল্যা ি প্রণতদবেি উর্ধ্ধতি কর্তধপদক্ষর 

ণিকট মপ্রণরত 

তাণরখ ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ 

 

০৯/০২/২০২৩ - 

- 

৪ 

 

 


