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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

�ালািন ও খিনজ স�দ িবভাগ

বাংলােদশ �পে�ািলয়াম ই���উট
�স�র-৮, �ট-৫/এ, উ�রা মেডল টাউন, ঢাকা-১২৩০।

bpi.gov.bd

�ারক ন�র: ২৮.০৪.০০০০.০০৬.০৫.০০১.২২.২ তািরখ: 
০২ জা�য়াির ২০২৩

১৮ �পৗষ ১৪২৯

িবষয়: বাংলােদশ �পে�ািলয়াম ই���উট এর ই-গভােন �� ও উ�াবন কম �পিরক�না (২০২২-২৩) এর ২য় ��মািসক �-��ায়ন �িতেবদন �সে�।

উপ� �� িবষেয়র পিরে�ি�েত বাংলােদশ �পে�ািলয়াম ই���উট এর ২০২২-২০২৩ অথ � বছেরর ই-গভােন �� ও উ�াবন কায ��ম এর ২য় ��মািসক (অে�াবর - িডেস�র ২০২২) �-��ায়ন
�িতেবদন এতদসে� সং�� কের ��রণ করা হেলা।

৩-১-২০২৩

িবতরণ :

১) িসিনয়র সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ�র, �ালািন ও খিনজ স�দ িবভাগ

২) িসে�ম এনািল�, আইিস� শাখা, �ালািন ও খিনজ স�দ িবভাগ

�খনচান

মহাপিরচালক (অিতির� দািয়�)
�ফান: +৮৮০২৮৯৩৩৩৩৪

ফ�া�: +৮৮০২৮৯৩৩৩৩৬

ইেমইল: dg@bpi.gov.bd

�ি� আকষ �ণঃ িসে�ম এনািল�, আইিস� শাখা, �ালািন ও খিনজ স�দ িবভাগ

�ারক ন�র: ২৮.০৪.০০০০.০০৬.০৫.০০১.২২.২/১(২) তািরখ: ১৮ �পৗষ ১৪২৯

০২ জা�য়াির ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) �ব�ািনক কম �কত�া, ��াডাকশন,�েসিসং এ� িডি�িবউশন �টকেনালিজস শাখা, বাংলােদশ �পে�ািলয়াম ই���উট
২) সহকারী পিরচালক, িহসাব শাখা, বাংলােদশ �পে�ািলয়াম ই���উট

৩-১-২০২৩

�খনচান

মহাপিরচালক (অিতির� দািয়�)
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বাংলােদশ �পে�ািলয়াম ই���উট (িবিপআই)-এর ই-গভােন �� ও উ�াবন কম �পিরক�না ২০২২-২৩ অথ �বছেরর ২য় ��মািসক �-��ায়ন �িতেবদন

�ম
কম �স�াদন
��� (Field

of work)

িবষেয়র মান
(Weight of
Objectives)

কায ��ম
(Activities)

কম �স�াদন
�চক

(Performance
Indicators)

একক
(Unit)

কম �স�াদন
�চেকর মান

(Weight of
Performance

Indicators)

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০২২-২০২৩
(Target /Criteria Value for 2021-2022) ম��

অসাধারণ অিতউ�ম উ�ম চলিত মান অজ�ন

১০০% ৮০% ৬০%
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১

ই-গভােন �� ও
উ�াবন সং�া�

কায ��েমর
বা�বায়ন

�জারদারকরণ

৩০

১.১ �সবা
সহজীকরণ/

িডিজটালাইেজশেনর
মা�েম উ�াবনী
ধারণা বা�বায়ন

১.১.১ �সবা
সহজীকরণ/

িডিজটালাইেজশেনর
মা�েম ��তম
এক� উ�াবনী

ধারণা বা�বািয়ত

তািরখ ১০ ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩

১.২ ইতঃ�েব �
বা�বািয়ত উ�াবনী
ধারণা, সহিজ�ত ও

িডিজটাইজ�ত
�সবার ডাটােবজ
��তকরা এবং

�সবাস�হ চা� রাখা

১.২.১ ইতঃ�েব �
বা�বািয়ত উ�াবনী
ধারণা, সহিজ�ত ও

িডিজটাইজ�ত
�সবার ডাটােবজ

��ত�ত

তািরখ ২ ১৩/১০/২০২২ ২৭/১০/২০২২ ১০/১১/২০২২ --

১.২.২ ইতঃ�েব �
বা�বািয়ত উ�াবনী
ধারণা, সহিজ�ত ও

িডিজটাইজ�ত
�সবাস�হ চা��ত

তািরখ ৭ ০৪/০৫/২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩

১.৩ ই-নিথর
�বহার �ি�

১.৩.১ ই-ফাইেল
�নাট িন�ি��ত

% ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০%

১.৪ ৪থ � িশ�
িব�েবর স�া�

চ�ােল�
�মাকােবলায় আইন/

পিলিস/
কম �পিরক�না
�ণয়ন এবং
িবষয়িভি�ক

কম �শালা আেয়াজন

১.৪.১ ৪থ � িশ�
িব�েবর স�া�

চ�ােল�
�মাকােবলায় আইন/

পিলিস/কম �-
পিরক�না �ণীত

তািরখ ৪ ৩১/১০/২০২২ ১৬/১১/২০২২ ৩০/১১/২০২২ ১৫/১২/২০২২ ১৫/১০/২০২২

১.৪.২ ৪থ �
িশ�িব�ব চ�ােল�

�মাকােবলায়
িবষয়িভি�ক

কম �শালা আেয়ািজত

সং�া ৩ ২ -- ১ --

২
�ািত�ািনক
স�মতা �ি�

২০

২.১ ত� বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

২.১.১ ত� বাতায়ন
হালনাগাদ�ত

(��মািসক িভি�েত)
সং�া ৬ ৪ ৩ -- ২ ১

২.২ ই-গভােন �� ও
উ�াবন

কম �পিরক�না
বা�বায়ন

২.২.১
কম �পিরক�না

বা�বায়ন সং�া�
�িশ�ণ

সং�া ৩ ৪ ৩ ২ --

২.২.২ ই-গভােন ��
কম �পিরক�না

বা�বায়েনর জ�
বরা��ত অথ �

�িয়ত

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৫৫%

২.২.৩
কম �পিরক�নার
অধ �বািষ �ক �-

��ায়ন �িতেবদন
ম�ীপিরষদ িবভােগ

��িরত

তািরখ ৩ ১৫/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩

২.২.৪ আওতাধীন
দ�র/সং�ার
অধ �বািষ �ক �-

��ায়ন �িতেবদন
পয �ােলাচনা সং�া�
 ম�ীপিরষদ িবভােগ

��িরত

তািরখ ২ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩

২.২.৫ �দেশ/
িবেদেশ বা�বািয়ত

��তম এক�
উে�াগ

পিরদশ �ন�ত

তািরখ ৩ ৩১/০৫/২০২৩ ৩০/০৬/২০২৩ -- --

২-১-২০২৩ ১১:৪৪:০
�মা: সাদ ইবেন শামীম

�ব�ািনক কম �কত�া, ভা�ার শাখা
বাংলােদশ �পে�ািলয়াম ই���উট


