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বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি 

আইইলব ভবি, রিিা, ঢাকা-১০০০  

লবষয়ঃ কলিশদির ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবি কি য-পলরকল্পিা ২০২২-২৩ এর অর্ যবালষ যক স্ব-মূল্যায়ি প্রলিদবেি।  

ক্রি কি য সম্পােদির টেত্র  িাি কা যক্রি কি যসম্পােি সূচক একক 
কি যসম্পােি 

সূচদকর িাি 

লেযিাত্রা ২০২২-২০২৩ প্রিাণক 

অসার্ারি অলি উত্তি উত্তি চললি িাি 
চললি িাদির 

লিদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) (১২) (১৫) 

১ 

[১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবি 

সাংক্রান্ত কা যক্রদির বাস্তবায়ি 

ট ারোরকরণ 

৩০ 

[১.১] টসবা 

সহল করণ/লিল োইদ শদি

র িাধ্যদি উদ্ভাবিী র্ারিা 

বাস্তবায়ি। 

[১.১.১] টসবা সহল করণ/লিল োইদ শদির 

িাধ্যদি ন্যযিিি একটি উদ্ভাবিী র্ারিা 

বাস্তবালয়ি। 

িালরখ ১০ ০৪-০৫-২০২৩ ১১-০৫-২০২৩ ১৮-০৫-২০২৩ ২৫-০৫-২০২৩ ৩১-০৫-২০২৩ 

১ি ত্রত্রিালসদকর  র্ন্ 

প্রদ া য িয়। 

[১.২] ইিঃপূদব য বাস্তবালয়ি 

উদ্ভাবিী র্ারণা, সহল কৃি ও 

লিল োই কৃি টসবার 

িাোদব  প্রস্তুি করা এবাং 

টসবাসমূহ চালু রাখা। 

[১.২.১] ইিঃপূদব য বাস্তবালয়ি উদ্ভাবিী র্ারণা, 

সহল কৃি ও লিল োই কৃি টসবার িাোদব  

প্রস্তুিকৃি। 

িালরখ ২ ১৩-১০-২০২২ ২৭-১০-২০২২ ১০-১১-২০২২ - - 

 

২৬-০৯-২০২২ 

(সাংযুলি-০১) 

[১.২.২] ইিঃপূদব য বাস্তবালয়ি উদ্ভাবিী র্ারণা, 

সহল কৃি ও লিল োই কৃি টসবাসমূহ 

চালূকৃি। 

িালরখ ৭ ০৪-০৫-২০২৩ ১১-০৫-২০২৩ ১৮-০৫-২০২৩ ২৫-০৫-২০২৩ ৩১-০৫-২০২৩ 

সাংযুলি-০২ 

[১.৩] ই-িলির ব্যবহার 

বৃলি।  

 

[১.৩.১] ই-ফাইদল টিাে লিষ্পলত্তকৃি। % ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬০% 

সাংযুলি-০৩ 

[১৪] ৪ি য লশল্প লবপ্লদবর 

সম্ভাব্য চযাদলঞ্জ 

টিাকাদবলায় 

আইি/পলললস/কি য-

পলরকল্পিা প্রণয়ি এবাং 

লবষয়লভলত্তক কি যশালা 

আদয়া ি। 

[১.৪.১] ৪ি য লশল্প লবপ্লদবর সম্ভাব্য চযাদলঞ্জ 

টিাকাদবলায় আইি/পলললস/কি য-পলরকল্পিা 

প্রণীি। 

িালরখ ৪ ৩১-১০-২০২২ ১৬-১১-২০২২ ৩০-১১-২০২২ ১৫-১২-২০২২ ২৯-১২-২০২২ 

১ি ত্রত্রিালসদকর  র্ন্ 

প্রদ া য িয়। 

[১.৪.২] ৪ি য লশল্প লবপ্লদবর চযাদলঞ্জ টিাকাদবলায় 

লবষয়লভলত্তক কি যশালা আদয়াল ি। 
িালরখ ৩ ২ - ১ - - 

 

 

০ 

 

২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[২.১] িথ্য বািায়ি 

হালিাগােকরণ। 

[২.১.১] িথ্য বািায়ি হালিাগােকৃি (ত্রত্রিালসক 

লভলত্তদি) 
িালরখ ৬ ৪ ৩ ২ - - 

 

১ি ত্রত্রিালসক 

(সাংযুলি-০৪)  

 

 

 

[২.২.১] কি য-পলরকল্পিা বাস্তবায়ি সাংক্রান্ত 

প্রলশেণ আদয়াল ি। 
িালরখ ৩ ৪ ৩ ২ - - 

 

০ 

https://btrc.portal.gov.bd/sites/default/files/files/btrc.portal.gov.bd/files/3b31b0b3_7c77_4b62_820b_05853f9bd8df/2023-01-17-04-31-5ce2192f4edcc52c8219d27b0a122b50.pdf
https://btrc.portal.gov.bd/sites/default/files/files/btrc.portal.gov.bd/files/3b31b0b3_7c77_4b62_820b_05853f9bd8df/2023-01-17-04-32-2042aee5c43b24c23cffe9e7a5edd25b.pdf
https://btrc.portal.gov.bd/sites/default/files/files/btrc.portal.gov.bd/files/3b31b0b3_7c77_4b62_820b_05853f9bd8df/2023-01-17-04-32-3f564e7edd50766013d327fba05f60df.pdf
https://btrc.portal.gov.bd/sites/default/files/files/btrc.portal.gov.bd/files/3b31b0b3_7c77_4b62_820b_05853f9bd8df/2023-01-17-04-32-d6dae0b95baa4787faaad4ce888f5ed0.pdf
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ক্রি কি য সম্পােদির টেত্র  িাি কা যক্রি কি যসম্পােি সূচক একক 
কি যসম্পােি 

সূচদকর িাি 

লেযিাত্রা ২০২২-২০২৩ প্রিাণক 

অসার্ারি অলি উত্তি উত্তি চললি িাি 
চললি িাদির 

লিদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) (১২) (১৫) 

 

 

 

[২] প্রালিষ্ঠালিক সেিিা বৃলি 

 

 

 

২০ 

 

 

 

[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবি 

কি য-পলরকল্পিা বাস্তবায়ি। 

[২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কি য-পলরকল্পিা 

বাস্তবায়দির  র্ন্ বরাদ্দকৃি অি য ব্যলয়ি। 
% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৫৫% ৫০% 

- 

 

[২.২.৩] কি য-পলরকল্পিার অর্ যবালষ যক স্ব-

মূল্যায়ি প্রলিদবেি িন্ত্রণালদয়  টপ্রলরি। 
িালরখ ৩ ১৫-০১-২০২৩ ২২-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩ ০৯-০২-২০২৩ ১৬-০২-২০২৩ 

১ি ত্রত্রিালসদকর  র্ন্ 

প্রদ া য িয়। 

 

[২.২.৪] আওিার্ীি েপ্তর/সাংস্থার অর্ যবালষ যক 

স্বমূল্যায়ি প্রলিদবেি প যাদলাচিা সাংক্রান্ত 

প্রলিদবেি িলন্ত্রপলরষে লবভাদগ টপ্রলরি। 

িালরখ ২ ৩১-০১-২০২৩ ০৯-০২-২০২৩ ১৬-০২-২০২৩ ২৩-০৫-২০২৩ ২৮-০২-২০২৩ 

 

 

প্রদ া য িয়।  

[২.২.৫] টেদশ/লবদেদশ বাস্তবালয়ি ন্যযিিি 

একটি উদ্ভাবিী উদযাগ পলরেশ যিকৃি। 
িালরখ ৩ 

৩১-০৫-

২০২৩ 
৩০-০৬-২০২৩ - - - 

 

- 

 


