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তাররখঃ 

২৬ প ৌষ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ 
 

১০ জানুয়ারর ২০২২ রিস্টাব্দ 

 

রবষয়ঃ ঢাকা দরিণ রিটি কর পাররশরনর বারষ পক কর্ পিম্পাদন চুরি ২০২১-২০২২ এর ই-গভর্ন্পান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ প ররকল্পনার অর্ পবারষ পক(জুলাই-রিরিম্বর/২০২১) স্ব-মূল্যায়ন প্ররতরবদন  পপ্ররণ।  

 

 

উ র্য পি রবষরয় দৃরি আকষ পণপূব পক জানারনা যারে পয, ঢাকা দরিণ রিটি কর পাররশরনর বারষ পক 

কর্ পিম্পাদন চুরি ২০২১-২০২২ এর ই-গভর্ন্পান্স ও উদ্ভাবন কর্ প ররকল্পনার অর্ পবারষ পক(জুলাই-রিরিম্বর/২০২১) স্ব-

মূল্যায়ন প্ররতরবদন  িদয় অবগরত ও  রবতী প্ররয়াজনীয় কায পারথ প এ িারথ পপ্ররণ করা হরলা। 

 

 

িংর্যরিঃ বণ পনার্রত  

 

 

  

 

 

 

রিরনয়র িরিব 

স্থানীয় িরকার রবভাগ 

(দৃরি আকষ পণঃ  

উদ্ভাবন িংক্রান্ত প াকাল  রয়ন্ট কর্ পকতপা 

স্থানীয় িরকার রবভাগ 

স্থানীয় িরকার  ল্লী উন্নয়ন ও ির্বায় র্ন্ত্রণালয় 

বাংলারদশ িরিবালয়, ঢাকা 

  

 

 

 

 ফরিদ আহাম্মদ 

প্রধান রনর্ বাহী কর্ বকর্বা 

ঢাকা দরিণ রিটি কর্ বারিশন 

ফফানঃ ৯৫৬৩৫১০ 

e-mail: ceo@dscc.gov.bd 

 

 

 

 



 ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যরিকল্পনা ২০২১-২২ 

                                          অর্ ধবার্ষ ধক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্িববদন(জুলাই-র্িবেম্বর/২০২১) 

দপ্তর/সংস্থার নামঃ ঢাকা দরিণ রিটি করর্ যারিশন, নগি ভবন, ঢাকা 

 

ক্রম কম যিম্পাদন মান কার্ যক্রম 
কম যিম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কম যিম্পাদন 

সূচরকি 

মান 

লিযমাত্রা ২০২১-২০২২ অর্ যবারষ যক 

অগ্রগরি 

(জুলাই-রিরিম্বি 

২০২১) 

মন্তব্য 

অিার্ািণ উত্তম চলরিমান  

১০০% ৮০% ৬০%  

১  ২  ৩  ৪  ৫  ৬  ৭  ৮  ৯  ১০  ১১ ১২ 

১  [১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন িংক্রান্ত 

কার্ যক্ররমি বাস্তবায়ন 

জ ািদািকিণ  

  

  

  

  

   

২৯  

  

[১.১] উদ্ভাবনী র্ািণা বাস্তবায়ন   [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী র্ািণা বাস্তবারয়ি িারিখ  ৫  ১৬/০৩/২০২২  ১৪/০৪/২০২২  ০৫/০৫/২০২২  -    কার্ যক্রম চলমান 

[১.২] জিবা িহর কিণ  [১.২.১] একটি জিবা িহর কৃি িারিখ  ৫  ২৫/০২/২০২২  ০৪/০৩/২০২২  ২৫/০৩/২০২২  -    কার্ যক্রম চলমান 

[১.৩]  জিবা রির টাইর শন  [১.৩.১] নূর্ন্িম একটি জিবা রির টাই কৃি  িারিখ  ৫  ৩০/১২/২০২১  ১৩/০১/২০২২  ২০/০১/২০২২  28/12/2022  

[১.৪] ইিঃপূরব য বাস্তবারয়ি উদ্ভাবনী র্ািণা, 

িহর কৃি ও রির টাই কৃি জিবা িংক্রান্ত 

র্র্ যারলাচনা িভা।   

[১.৪.১] িভা আরয়ার ি   িরিখ   ৪  ৩০/০৮/২০২১   ১৫/০৯/২০২১   ৩০/০৯/২০২১      ২৯/৮/২০২১  

[১.৫] ই-নরিি ব্যবহাি বৃরি [১.৫.১] ই-ফাইরল জনাট রনস্পরত্তকৃি    %  ৬  ৮০%  ৭০%  ৬০%  - চলমান 

[১.৬] ৪ি য রশল্প রবপ্লরবি চযারলঞ্জ জমাকারবলায় 

কিণীয় রবষরয় অবরহিকিণ িভা/কম যশালা 

আরয়া ন  

[১.৬.১] িভা/কম যশালা আরয়ার ি  িংখ্যা  ৪  ২  ১  -  -  

২  [২] প্রারিষ্ঠারনক দিিা বৃরি   ২১  [২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকিণ  [২.১.১] িথ্য বািায়রন িকল জিবা বক্স হালনাগাদকৃি  িংখ্যা  ৪  ৪  ৩  ২  ২ হালনাগাদকৃি 

[২.১.২] রবরভন্ন প্রকাশনা ও িথ্যারদ িথ্য বািায়রন 

প্রকারশি  

িংখ্যা  ২  ৪  ৩  ২  ২টি  

[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কম যর্রিকল্পনা 

বাস্তবায়ন   

[২.২.১] কম যর্রিকল্পনা বাস্তবায়ন িংক্রান্ত প্ররশিণ 

আরয়ার ি   

িংখ্যা  ৩  ৪  ৩  ২  ২টি  ১৫/৭/২০২১ 

[২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কম যর্রিকল্পনা বাস্তবায়রনি  র্ন্ 

বিাদ্দকৃি অি য ব্যরয়ি  

%  ৩  ৮০%  ৭০%  ৬০%  -  

[২.২.৩] কম যর্রিকল্পনাি বাস্তবায়ন অগ্রগরি 

র্র্ যারলাচনা িংক্রান্ত িভা আরয়ার ি  

িংখ্যা  ৩  ৪  ৩  ২  ২টি  

[২.২.৪] কম যর্রিকল্পনাি অর্ যবারষ যক স্ব-মূল্যায়ন 

প্ররিরবদন মরির্রিষদ রবভারগ/ উর্ধ্যিন কর্তযর্রিি 

রনকট জপ্ররিি  

িারিখ  ৩  ১৩/০১/২০২২  ২০/০১/২০২২  ২৭/০১/২০২২  -  

[২.২.৫] জদরশ/রবরদরশ বাস্তবারয়ি নূর্ন্িম একটি 

উরযাগ র্রিদশ যনকৃি  

িংখ্যা  ৩  ৩০/05/২০২২  ৩০/06/২০২২  -  21/8/2021 

িারিরখ িা শাহী 

রিটি করর্ যারিশরনি 

একটি উরযাগ 

র্রিদশ যন 

 

 




