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মাঠ পর্ যায়ের অফিয়ের ই-গভর্ যান্স ও উদ্ভাবর্ কম যপফরকল্পর্া বাস্তবাের্ ও 

মূল্যাের্ ফর্য়দ যফিকা ২০২২-২৩ 

[১.১.১] সেবা েহফিকরণ/ফিফিটাইয়িিয়র্র মাধ্যয়ম ন্যুর্তম একটি উদ্ভাবর্ী ধারণা বাস্তবাের্ : 

মূল্যাের্ পদ্ধফত: ফেটিয়ির্ চাট যারভূক্ত ন্যুর্তম একটি সেবা েহফিকরণ/ফিফিটাইয়িিয়র্র মাধ্যয়ম 

উদ্ভাবর্ী ধারণা বাস্তবাের্ করয়ত হয়ব। ই-গভর্ যান্স ও উদ্ভাবর্ কম যপফরকল্পর্াে উফিফিত লক্ষ্ুমা্ার 

ফবপরীয়ত অিযর্ অন্যোয়র র্ম্বর প্রাপ্ত হয়ব। 

প্রমাণক: ফেটিয়ির্ চাট যারভূক্ত সেবা েহফিকরণ/ফিফিটাইয়িিয়র্র মাধ্যয়ম উদ্ভাবর্ী ধারণা বাস্তবােয়র্র 

প্রয়েে ম্যাপ ও টিফেফভ ফবয়েষণেহ এ েংক্রান্ত সেবা চালুর অফিে আয়দি। 

[২.১.১] ই-র্ফির ব্যবহার : ই িাইয়ল সর্াট ফর্স্পফি : 

মূল্যাের্ পদ্ধফত : ফবয়বচু বছয়র একটি মন্ত্রণালে/ফবভাগ এবং দপ্তর/েংস্থাে হাি য এবং েফ্ট ফময়ল 

র্তগুফল সর্াট ফর্স্পফি হয়েয়ছ তার সমাট েংখ্যার ময়ধ্য র্তেংখ্যক ই-িাইফলং ফেয়েয়মর মাধ্যয়ম 

ফর্স্পফি করা হয়েয়ছ তার িতকরা অন্যপাত অিযর্ ফহোয়ব ফবয়বফচত হয়ব। 

উদাহরণ : ধরা র্াক সকার্ অি যবছয়র একটি মন্ত্রণালে/ফবভায়গর ফর্স্পফিকৃত হাি য সর্ায়টর েংখ্যা ১০০ 

এবং ই-র্ফির মাধ্যয়ম ফর্স্পফিকৃত সর্াট েংখ্যা ১৫০। এক বছয়র সমাট ফর্স্পফিকৃত সর্াট েংখ্যা 

(১০০+১৫০)=২৫০। এর ময়ধ্য মন্ত্রণালে কর্তযক ই-র্ফি ফেয়েয়মর মাধ্যয়ম ফর্স্পফিকৃত সর্ায়টর েংখ্যা 

১৫০ টি। ঐ মন্ত্রণালে/ফবভায়গর অিযর্ (১৫০/২৫০)* ১০০%=৬০% 

প্রমাণক : েরকাফর দপ্তয়রর িািাফভফিক উপস্থাফপত ই-র্ফি এবং হাি য র্ফির সেটয়মন্ট। এটুআই হয়ত 

প্রাপ্ত েংফেষ্ট প্রফতয়বদয়র্র েয়ে ক্রেয়চক করা হয়ব । গরফময়লর সক্ষ্য়্ এটুআই কর্তযক প্রদি ফরয়পাট য 

চুড়ান্ত বয়ল গণ্য হয়ব। 

[৩.১.১] তথ্য বাতাের্ হালর্াগাদকরণ : 

মূল্যাের্ পদ্ধফত : তথ্য বাতােয়র্র সমইর্ ম্যান্যর আওতাধীর্ োবম্যান্যেমূহ; সেবাবয়ের েকল ফলংক; 

কম যকতযাগয়ণর সমাবাইল র্ম্বর, ছফব ও ই-সমইলেহ তাফলকা; সর্াটিিয়বাি য; বাফষ যক কম যেম্পাদর্ 

ব্যবস্থাপর্া; িাতীে শুদ্ধাচার কার্ যক্রম; সেবা প্রদার্ প্রফতশ্রুফত; অফভয়র্াগ প্রফতকার ব্যবস্থাপর্া; তথ্য 

অফধকার; সেবা েহফিকরণ, ফিফিটাইয়িির্ ও উদ্ভাবর্ কার্ যক্রম; ফবফভন্ন কার্ক্রয়মর সিাকাল পয়েন্ট 

কম যকতযাগয়ণর তাফলকা ইতুাফদ েংক্রান্ত তথ্যাফদ ফর্েফমত ও তাৎক্ষ্ফণক হালর্াগাদ করয়ত হয়ব। ই-

গভর্ যান্স ও উদ্ভাবর্ কম যপফরকল্পর্াে উফিফিত লক্ষ্ুমা্ার ফবপরীয়ত অিযর্ অন্যোয়র র্ম্বর প্রাপ্ত হয়ব। 

প্রমাণক: ফির্িট এবং হালর্াগাদকরয়ণর ফবষেফভফিক তাফরি উয়িিেহ রৈম্মাফেক প্রফতয়বদর্। 

[৪.১.১] ৪ি য ফিল্প ফবপ্লয়বর েম্ভাব্য চুায়লঞ্জ সমাকায়বলাে করণীে ফবষসে অবফহতকরণ েভা/  

কম যিালা আয়োির্: 

মূল্যাের্ পদ্ধফত : ৪ি য ফিল্প ফবপ্লয়বর েম্ভাব্য চুায়লঞ্জ সমাকায়বলাে ফবষেফভফিক ০২(দুই)টি কম যিালা 

আয়োির্ করয়ত হয়ব। কম যিালা আয়োিয়র্র িন্য ই-গভন্যযান্স ও উদ্ভাবর্ কম যপফরকল্পর্াে উফিফক্ষ্ত 

লক্ষ্ুমা্ার ফবপরীয়ত অিযর্ অন্যোয়র র্ম্বর প্রাপ্ত হয়ব। 

প্রমাণক : আয়োফিত েভা/কম যিালা এর সর্াটিি, ফস্থরফচ্ ও উপফস্থফত প্। 
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[৫.১.১] কম যপফরকল্পর্া বাস্তবাের্ েংক্রান্ত প্রফিক্ষ্ণ আয়োির্ : 

মূল্যাের্ পদ্ধফত: ই-গভন্যযান্স ও উদ্ভাবর্ কম যপফরকল্পর্া বাস্তবােয়র্র িন্য ফর্ি ফর্ি অফধয়ক্ষ্য়্ 

েয়চতর্তা ও দক্ষ্তা বৃফদ্ধমূলক ৪টি প্রফিক্ষ্ণ আয়োির্ করয়ত হয়ব। প্রফিক্ষ্ণ আয়োিয়র্র িন্য ই-

গভন্যযান্স ও উদ্ভাবর্ কম যপফরকল্পর্ার ছয়ক উফিফিত লক্ষ্ুমা্ফভফিক েমান্যপাফতক হায়র র্ম্বর প্রাপ্ত 

হয়ব।  

প্রমাণক: আয়োফিত প্রফিক্ষ্ণ এর সর্াটিি, ফস্থরফচ্ ও উপফস্থফত প্। 

[৫.১.২] কম যপফরকল্পর্ার অধ যবাফষ যক স্ব-মূল্যাের্ প্রফতয়বদর্ উধ্বতযর্ কর্তযপয়ক্ষ্র ফর্কট সপ্ররণ: 

মূল্যাের্ পদ্ধফত : মাঠ পর্ যায়ের অফিে তার ফর্িস্ব ই-গভন্যযান্স ও উদ্ভাবর্ কম যপফরকল্পর্ার অধ যবাফষ যক 

স্ব-মূল্যাের্ প্রফতয়বদর্ ফর্ধ যাফরত েময়ের ময়ধ্য উধ্বতযর্ কর্তযপয়ক্ষ্র ফর্কট সপ্ররণ করয়ত হয়ব। ই-

গভন্যযান্স ও উদ্ভাবর্ কম যপফরকল্পর্াে উফিফিত লক্ষ্ুমা্ার ফবপরীয়ত অিযর্ অন্যোয়র র্ম্বর প্রাপ্ত হয়ব। 

প্রমাণক: অগ্রাের্ প্েহ স্ব-মূল্যাের্ প্রফতয়বদর্। 

 

 


