
মাঠ পর্ যায়ের অফিয়ের 

 

 

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কম যপফরকল্পনা বাস্তবােন ও মূল্যােন ফনয়দ যফিকা ২০২১-২২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মফিপফরষদ ফবভাগ 



১.০ প্রেক্ষাপট, উয়েশ্য ও ব্যবহার 

েরকাফর কম যচারীয়দর দক্ষতা বৃফির মাধ্যয়ম সুিােন েংহতকরয়ে জনেিােয়ন ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন চচ যার গুরুত্ব 

অপফরেীম। ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন অনুিীলয়ন, প্রেবা েহফজকরে এবং তথ্য ও প্রর্াগায়র্াগ েযুফির ব্যবহার উয়েখয়র্াগ্য। 

দপ্তরেমূয়হর প্রেবা েদান েফিো েহফজকরে এবং কায়জর অভযন্তরীে েফিোে গুেগত পফরবতযন আনেয়নর লয়ক্ষয বাফষ যক ই-

গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কম যপফরকল্পনা গ্রহে/বাস্তবােন অতযন্ত গুরুত্বপূে য।  

ই-গভর্ন্যান্স কম যপফরকল্পনার উয়েশ্য হয়লা েরকাফর দপ্তয়র উদ্ভাবন, প্রেবা েহফজকরে এবং তথ্য ও প্রর্াগায়র্াগ েযুফির 

ব্যবহার ফবষেক কার্ যিময়ক সুশৃঙ্খল, ফনেমতাফিক ও োফতষ্ঠাফনকীকরে এবং এ লয়ক্ষয দােবিতা সৃফি। বাফষ যক ই-গভর্ন্যান্স ও 

উদ্ভাবন কম যপফরকল্পনা গ্রহে, বাস্তবােন অগ্রগফত পর্ যায়লাচনা/মূল্যােয়নর কায়জ এ ফনয়দ যফিকা ব্যবহৃত হয়ব। উয়েখ্য, 

ফনয়দ যফিকাটিয়ত প্রকবল মূল ফবয়বচয ফবষেেমূহ বে যনা করা হয়েয়ে। এ প্রক্ষয়ে  অফভজ্ঞতার ধারাবাফহকতা এবং গভীরতা অজযয়নর 

পফরিমাে েময়ে েময়ে এ ফনয়দ যফিকাটির পফরমাজযন েয়োজন হয়ব। 

২০২১-২২ অর্ যবেয়র মিোলে/ফবভাগ/দপ্তর/েংস্থা পর্ যাে এবং মাঠ পর্ যায়ের েরকাফর অফিেেমূয়হ অনুেরয়ের জর্ন্ 

পৃর্ক পৃর্ক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কম যপফরকল্পনা েেেন করা হয়েয়ে। ফনয়ে এেকল কম যপফরকল্পনাে েদত্ত সূচক, লক্ষযমাো 

অজযন ও মূল্যােন পিফত বে যনা করা হয়েয়ে।     

মাঠ পর্ যায়ে অনুেরেীে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কম যপফরকল্পনার সূচকেমূয়হর ব্যাখ্যাাঃ  

[১.১.১] ই-ফাইলে ন াট ফনষ্পফত্তকৃত 

মূল্যােনাঃ বিলিচ্য িছলে একটি অফিয়ে হার্ ড এিং সফ ট বিলে যতগুবে ন াট ব ষ্পবি হলেলছ তাে নিাট সংখ্যাে িলে যতসংখ্যক 

ই-ফাইবেং বসলেলিে িােলি ব ষ্পবি কো হলেলছ তাে শতকো অনুপাত অর্ড  বহসালি বিলিবচ্ত হলি।  

উদাহেণ: ধো যাক নকা  অর্ ডিছলে একটি অফিয়ের ব ষ্পবিকৃত হার্ ড ন ালটে সংখ্যা ১০০ এিং ই- বর্ে িােলি ব ষ্পবিকৃত 

ন াট সংখ্যা ১৫০। এক িছলে নিাট ব ষ্পবিকৃত ন াট সংখ্যা (১০০+১৫০)= ২৫০। এে িলে িন্ত্রণােে কর্তডক ই- বর্ বসলেলিে 

িােলি ব ষ্পবিকৃত ন ালটে সংখ্যা ১৫০টি। ঐ অফিয়েে অর্ড  (১৫০/২৫০)* ১০০% = ৬০% 

প্রিাণক: সেকাবে দপ্তলেে শাখাবিবিক উপস্থাবপত ই- বর্ এিং হার্ ড  বর্ে নেটলিন্ট, ফাইে মুিলিন্ট নেবর্োে ইতযাবদ। 

এটুআই হলত প্রাপ্ত সংবিষ্ট প্রবতলিদল ে সলে ক্রসলচ্ক কো হলি। গেবিলেে নেলে এটুআই কর্তডক প্রদি বেলপাট ড চূড়ান্ত িলে 

গণ্য হলি।   

[২.১.১] তথ্য িাতােল  সকে নসিা িক্স হাে াগাদকৃত 

মূল্যােন পিফত: তথ্য বাতােয়নর েকল প্রেবা বক্স হালনাগাদ করয়ত হয়ব। তথ্য বাতােয়নর প্রেবা বক্স হালনাগাদ করার র্ন্য 

কি ডপবেকল্প াে ছলক উবিবখত েেযিাোবিবিক েমানুপাফতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ব। 

েমােক: ফিনিট েহ ত্রেমাফেক েফতয়বদন। 

২.১.২ ফবফভন্ন েকািনা ও তথ্যাফদ তথ্য িাতােল  েকাফিত 

মূল্যােন পিফত: ফবফভন্ন েংকলন ও েম্ভাব্য েকল তথ্যাফদ তথ্য বাতােয়ন েকাি করয়ত হয়ব। তথ্য বাতােয়ন ফবফভন্ন েংকলয়নর 

কফপ ও তথ্যাফদ েকাি করার র্ন্য ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কি ডপবেকল্প াে ছলক উবিবখত েেযিাো বিবিক েমানুপাফতক হায়র 

নম্বর োপ্ত হয়ব।  

েমােক: ফিনিট েহ ত্রেমাফেক েফতয়বদন। 

 



[৩.১.১] কম যপফরকল্পনা বাস্তবােন েংিান্ত েফিক্ষে আয়োফজত 

মূল্যােন পিফত: ই-গভর্ন্যান্স কি ডপবেকল্প া িাস্তিােল ে র্ন্য ব র্ ব র্ অবধলেলে সলচ্ত তা ও দেতা বৃবিমূেক ৪টি প্রবশেণ 

আলোর্  কেলত হলি। কি ডশাো/লসবি াে/প্রবশেণ আলোর্ল ে নেলে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কি ডপবেকল্প াে ছলক উবিবখত 

েেযিাোবিবিক েমানুপাফতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ব। 

েমােক: আয়োফজত কম যিালা/য়েফমনার/েফিক্ষে এর প্রনাটিি, উপফস্থফত পে ও ফস্থরফচে 

[৩.১.২] কি ডপবেকল্প াে িাস্তিাে  অগ্রগবত পয ডালোচ্ া সংক্রান্ত সিা আলোবর্ত 

মূল্যােন পিফত:  ই-গিন্যডান্স কি ডপবেকল্প াে িাস্তিাে  অগ্রগবত পয ডালোচ্ া সংক্রান্ত ৪টি সিা ত্রেিাবসকবিবিলত আলোর্  

কেলত হলি। সিা আলোর্ল ে জর্ন্ কি ডপবেকল্প াে ছলক উবিবখত েেযিাোবিবিক েমানুপাফতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ব। 

েমােক: েভার প্রনাটিি, উপফস্থফত পে এবং কার্ যফববরেী। 

[৩.১.৩] কি ডপবেকল্প াে অধ ডিাবষ ডক স্ব-মূল্যাে  প্রবতলিদ  ঊর্ধ্ডত  কর্তডপলেে ব কট নপ্রবেত 

মূল্যাে  পিবত: ই-গিন্যডান্স কি ডপবেকল্প াে অধ ডিাবষ ডক স্ব-মূল্যাে  প্রবতলিদ  ব ধ ডাবেত সিলেে িলে ঊর্ধ্যতন অফিয়ে নপ্রেণ 

কেপ্রত হয়ব। স্ব-মূল্যাে  প্রবতলিদ  নপ্রেলণে র্ন্য কি ডপবেকল্প াে ছলক উবিবখত েেযিাোবিবিক েমানুপাফতক হায়র নম্বর 

োপ্ত হয়ব। 

েমােক: েফতয়বদন 

 

[৪.১.১] একটি উদ্ভাি ী ধাে া/ নসিা সহবর্কেণ/ ক্ষুদ্র উন্নেন কার্ যিম বাস্তবাফেত 

মূল্যােন পিফতাঃ মাঠ পর্ যায়ের অফিে কর্তযক একটি উদ্ভাি ী ধাে া অর্বা একটি নসিা সহবর্কেণ অর্বা একটি ক্ষুদ্র উন্নেন 

কার্ যিম ফনধ যাফরত েময়ের ময়ধ্য বাস্তবাফেত করয়ল নম্বর োপ্ত হয়ব। 

েমােকাঃ উদ্ভাি ী ধাে া/ নসিা সহবর্কেণ/ ক্ষুদ্র উন্নেন কার্ যিম বাস্তবােয়নর অফিে আয়দি।   

কম যপফরকল্পনা পফরবীক্ষে পিফতাঃ 

 ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কম যপফরকল্পনা েেেনকারী অফিে ত্রেমাফেকফভফত্তয়ত অগ্রগফত পর্ যায়লাচনা করয়ব এবং অগ্রগফত 

েফতয়বদন ঊর্ধ্যতন অফিয়ের ফনকট প্রেরে করয়ব; 

 ঊর্ধ্যতন অফিে েফত অর্ যবেয়রর মাঝামাফঝ েময়ে (১৫ জানুোরীর ময়ধ্য) আওতাধীন অফিেেমুয়হর ই-গভর্ন্যান্স ও 

উদ্ভাবন কম যপফরকল্পনা বাস্তবােন অগ্রগফত পর্ যায়লাচনা করয়ব এবং আওতাধীন অফিেেমূহয়ক িলাবতযক েদান 

করয়ব; 

কম যপফরকল্পনা মূল্যােন পিফতাঃ 

 অর্ য বের প্রিয়ষ ১৫ জুলাই তাফরয়খর ময়ধ্য ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কম যপফরকল্পনা েেেনকারী অফিে পূব যবতী অর্ যবেয়রর 

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কম যপফরকল্পনার স্বমূল্যােন েফতয়বদন েস্তুত করয়ব (েফতটি সূচয়কর ফবপরীয়ত েদত্ত নম্বয়রর 

ফবপরীয়ত োপ্ত নম্বর, েব যয়মাট ৫০ নম্বয়রর ময়ধ্য), অফিে েধায়নর অনুয়মাদন গ্রহে করয়ব এবং েমােকেহ মূল্যােন 

েফতয়বদন ঊর্ধ্যতন অফিয়ের ফনকট প্রেরে করয়ব; 

 ঊর্ধ্যতন অফিে েমােকেমূহ র্াচাই কয়র চূড়ান্ত নম্বর েদান করয়ব এবং ঊর্ধ্যতন অফিয়ের এফপএ মূল্যােনকারী 

কম যকতযার ফনকট চূড়ান্ত মূল্যােন েফতয়বদন (োপ্ত নম্বরেহ) প্রেরে করয়ব; 

 এফপএ মূল্যােনকারী কম যকতযা উি অফিয়ের চূড়ান্ত মূল্যােয়ন োপ্ত নম্বরয়ক এফপএ প্রত ধার্ যকৃত নম্বর (১০) এর 

ফবপরীয়ত রূপান্তর করয়ব (ওয়েয়টড প্রকার); 



 উি নম্বর এফপএ প্রত ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কম যপফরকল্পনা বাস্তবােয়নর ফবপরীয়ত ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন 

কম যপফরকল্পনা েেেনকারী অফিয়ের োপ্ত নম্বর ফহয়েয়ব ফবয়বচনা করা হয়ব। 

 উদাহরোঃ ধরা র্াক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কম যপফরকল্পনা বাস্তবােয়ন প্রকান অফিে চূড়ান্ত মূল্যােয়ন ৫০ নম্বয়রর 

ফবপরীয়ত ৪০ নম্বর প্রপয়েয়ে। এফপএ মূল্যােনকারী কম যকতযা উি অফিয়ের চূড়ান্ত মূল্যােয়ন োপ্ত নম্বরয়ক এফপএ 

প্রেকিন ৩-এ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কম যপফরকল্পনা বাস্তবােয়নর জর্ন্ ধার্ যকৃত নম্বর (১০, ওয়েয়টড প্রকার) এর 

ফবপরীয়ত   রূপান্তর করয়ব ফনেরুয়পাঃ 

 েব যয়মাট নম্বর ৫০ হয়ল োপ্ত নম্বর ৪০ 

 সুতরাং েব যয়মাট নম্বর ১০ হয়ল োপ্ত নম্বর= ৪০x১০   =৮ 

    ৫০  


