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 সপ্রক্ষোির্, উরেশ্য ও ব্যিেো  

স কোম  কি টচো ীরদ  দক্ষিো বৃমদ্ধ  িোেরি সুিোসন সংেিক রণ েনপ্রিোসরন ই-গভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন চচ টো  গুর ত্ব 

অিম সীি। ই-গভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন অনুিীলরন, সসিো সেমেক ণ এিং িথ্য ও সর্োগোরর্োগ প্রযুমি  ব্যিেো  উরেখরর্োগ্য। 

দপ্ত সমূরে  সসিো প্রদোন প্রমক্রয়ো সেমেক ণ এিং কোরে  অভেন্ত ীণ প্রমক্রয়োয় গুণগি িম িিটন আনয়রন  লরক্ষে িোমষ টক ই-

গভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন কি টিম কল্পনো গ্রেণ/িোস্তিোয়ন অিেন্ত গুর ত্বর্ণ ট।  

ই-গভর্ন্টোন্স কি টিম কল্পনো  উরেশ্য েরলো স কোম  দপ্তর  উদ্ভোিন, সসিো সেমেক ণ এিং িথ্য ও সর্োগোরর্োগ প্রযুমি  

ব্যিেো  মিষয়ক কোর্ টক্রিরক সুশৃঙ্খল, মনয়িিোমন্ত্রক ও প্রোমিষ্ঠোমনকীক ণ এিং এ লরক্ষে দোয়িদ্ধিো সৃমষ্ট। িোমষ টক ই-গভর্ন্টোন্স ও 

উদ্ভোিন কি টিম কল্পনো গ্রেণ, িোস্তিোয়ন অগ্রগমি ির্ টোরলোচনো/মূল্যোয়রন  কোরে এ মনরদ টমিকো ব্যিহৃি েরি। উরেখ্য, 

মনরদ টমিকোটিরি সকিল মূল মিরিচে মিষয়সমূে িণ টনো ক ো েরয়রছ। এ সক্ষরৈ  অমভজ্ঞিো  র্ো োিোমেকিো এিং গভী িো অেটরন  

িম ক্রিোয় সিরয় সিরয় এ মনরদ টমিকোটি  িম িোেটন প্ররয়োেন েরি। 

২০২২-২৩ অথ টিছর  িন্ত্রণোলয়/মিভোগ/দপ্ত /সংস্থো ির্ টোয় এিং িোঠ ির্ টোরয়  স কোম  অমিসসমূরে অনুস রণ  ের্ন্ 

পৃথক পৃথক ই-গভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন কি টিম কল্পনো প্রণয়ন ক ো েরয়রছ। মনরে এসকল কি টিম কল্পনোয় প্রদি সূচক, লক্ষেিোৈো 

অেটন ও মূল্যোয়ন িদ্ধমি িণ টনো ক ো েরয়রছ।     

িন্ত্রণোলয়/মিভোগ ির্ টোরয় অনুস ণীয় ই-গভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন কি টিম কল্পনো  সূচকসমূরে  ব্যোখ্যো:  

[১.১.১] সসবা সহসজকরণ/সডসজটাইদজশদির মােদম নুযিতম একটি উদ্ভাবিী িারণা বাস্তবায়ি: 

 

মূল্যায়ি পিসত: সসটিদজি িাট িারভূি ন্যযিতম একটি সসবা সহসজকরণ/সডসজটাইদজশদির মােদম উদ্ভাবিী িারণা বাস্তবায়ি 

করদত হদব। ই-েভন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম িপসরকল্পিায় উসেসেত লক্ষযমাত্রার সবপরীদত অজিি অনুসাদর নম্বর প্রাপ্ত হলব।  

 

প্রমাণক:  সসটিদজি িাট িারভূি সসবা সহসজকরণ/সডসজটাইদজশদির মােদম উদ্ভাবিী িারণা বাস্তবায়দির প্রদসস ম্যাপ  ও 

টিসসসভ সবদিষণসহ এ সাংক্রান্ত সসবা িালুর অসিস আদেশ। 

 

[১.২.১] ইিঃর্রি ট িোস্তিোময়ি উদ্ভোিনী র্ো ণো, সেমেকৃি ও মডমের্োইেকৃি সসিো  ডোর্োরিে প্রস্তুিক ণ: 

 

মূল্যোয়ন িদ্ধমি:  ইিঃর্রি ট সর্সকল উদ্ভোিনী র্ো ণো িোস্তিোয়ন, সসিো সেমেক ণ ও সসিো মডমের্োইে ক ো েরয়রছ, সস সকল 

সসিো  িোমলকো, িিটিোরন কোর্ টক  আরছ মকনো এিং সেমেক ণ/মডমের্োইরেিন/উদ্ভোিরন  িরল নোগম কবৃন্দ/রসিোগ্রেীিোগণ 

প্রিেোমিি সুিল িোরি মকনো- এ মিষরয় িমন্ত্রিম ষদ মিভোরগ  ই-গভর্ন্টোন্স অমর্িোখো েরি প্রদি ছক অনুর্োয়ী ডোর্োরিে ত্রিম  

ক রি েরি। ই-েভন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম িপসরকল্পিায় উসেসেত লক্ষযমাত্রার সবপরীদত অজিি অনুসাদর নম্বর প্রাপ্ত হলব।  

 

 প্রিোণক: ডোর্োরিরে  মিনির্সে প্রমিরিদন। 

 

[১.২.২] ইতঃপূলব ি বাস্তবাপেত উদ্ভাবনী ধারণা, সহপজকৃত ও পর্পজটাইজকৃত যসবাসমূহ িালুক্রণ: 

 

মূল্যোয়ন িদ্ধমি:  প্রণীি ডোর্োরিে  সসিোসমূে উদ্ভোমিি/সেমেকৃি/মডমের্োইেকৃি প্রমক্রয়ো অনুয়োয়ী কোর্ টক /চোলু থোকরি েরি। 

ই-েভন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম িপসরকল্পিায় উসেসেত লক্ষযমাত্রার সবপরীদত অজিি অনুসাদর নম্বর প্রাপ্ত হলব।  

 

প্রিোণক: ক) কোর্ টক /চোলুকৃি সসিো সংক্রোন্ত প্রিেয়ন এিং মডমেটিোইেকৃি সসিো  মলংক। 
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[1.৩.১] ই-নমথ  ব্যিেো ঃ ই িোইরল সনোর্ মনষ্পমি: 

 

মূল্যােন িদ্ধপত: সবদবিয বিদর একটি মন্ত্রণালয়/সবভাগ এবাং েপ্তর/সাংস্থায় হাড ি এবাং সফ ট সমদল র্তগুসল সিাট সিষ্পসত্ত হদয়দি 

তার সমাট সাংখ্যার মদে র্তসাংখ্যক ই-িাইসলাং সসদস্টদমর মােদম সিষ্পসত্ত করা হদয়দি তার শতকরা অনুপাত অজিি সহসাদব 

সবদবসিত হদব।  

উোহরণ: িরা র্াক সকাি অথ িবিদর একটি মন্ত্রণালয়/সবভাদগর সিষ্পসত্তকৃত হাড ি সিাদটর সাংখ্যা ১০০ এবাং ই-িসথর মােদম 

সিষ্পসত্তকৃত সিাট সাংখ্যা ১৫০। এক বিদর সমাট সিষ্পসত্তকৃত সিাট সাংখ্যা (১০০+১৫০)= ২৫০। এর মদে মন্ত্রণালয় কর্তিক ই-

িসথ সসদস্টদমর মােদম সিষ্পসত্তকৃত সিাদটর সাংখ্যা ১৫০টি। ঐ মন্ত্রণালয়/সবভাদগর অজিি (১৫০/২৫০)* ১০০% = ৬০% 

 

প্রমাণক: সরকাসর েপ্তদরর শাোসভসত্তক উপস্থাসপত ই-িসথ এবাং হাড ি িসথর সস্টটদমন্ট। এটুআই হদত প্রাপ্ত সাংসিষ্ট প্রসতদবেদির 

সদঙ্গ ক্রসদিক করা হদব। গরসমদলর সক্ষদত্র এটুআই কর্তিক প্রেত্ত সরদপাট ি চূড়ান্ত বদল গণ্য হদব। 

 

[১.৪.১] ৪থ ি সশল্প সবপ্লদবর সম্ভাব্য িযাদলঞ্জ সমাকাদবলায় আইি/পসলসস/কম িপসরকল্পিা প্রণয়ি: 

মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: ৪থ ি সশল্প সবপ্লদবর সম্ভাব্য িযাদলঞ্জ সমাকাদবলায় আইি/পসলসস/কম িপসরকল্পিা প্রণয়ি করদত হদব। ই-েভন্যিান্স ও 

উদ্ভাবন কম িপসরকল্পিায় উসেসেত লক্ষযমাত্রার সবপরীদত অজিি অনুসাদর নম্বর প্রাপ্ত হলব।  

 

 

প্রমাণক: প্রণীত আইি/পসলসস/কম িপসরকল্পিাসহ প্রসতদবেি। 

 

[১.৪.২] ৪থ ি র্িল্প র্বপ্লর্বি িযার্িঞ্জ রর্াকার্বিায় কিণীয় র্বষয়র্ভর্ত্তক কর্ িিািা আর্য়ােন: 

মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: ৪থ ি র্িল্প র্বপ্লর্বি সম্ভাব্য িযার্িঞ্জ রর্াকার্বিায় র্বষয়র্ভর্ত্তক ০২(দুই)টি কর্ িিািা আর্য়ােন কির্ি হর্ব। কর্ িিািা 

আর্য়াের্নি েন্য ই-েভন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম িপসরকল্পিায় উসেসেত লক্ষযমাত্রার সবপরীদত অজিি অনুসাদর নম্বর প্রাপ্ত হলব।  

 

প্রিোণক: আরয়োমেি কি টিোলো এ  সনোটিি ও উিমস্থমি িৈ। 

[২.১.১] িথ্য িোিোয়ন েোলনোগোদক ণ: 

মূল্যোয়ন িদ্ধমি: তথ্য বাতােলনর যর্ইন ম্যানুর আওতাধীন সাবম্যানুসমূহ; যসবাবলের সক্ে পেংক্; সক্ে ক্র্ িক্তিােলণর 

যর্াবাইে নম্বর, েপব ও ই-যর্ইেসহ তাপেক্া; যনাটিশলবার্ ি; বাপষ িক্ ক্র্ িসম্পাদন ব্যবস্থািনা; জাতীে শুদ্ধািার ক্ার্ িক্রর্; যসবা 

প্রদান প্রপতশ্রুপত; অপভলর্াে প্রপতক্ার ব্যবস্থািনা; তথ্য অপধক্ার; যসবা সহপজক্রণ, পর্পজটাইলজশন ও উদ্ভাবন ক্ার্ িক্রর্; 

পবপভন্ন ক্ার্ িক্রলর্র যিাক্াে িলেে ক্র্ িক্তিােলণর তাপেক্া ইতযাপদ সংক্রান্ত তথ্যাপদ পনেপর্ত ও তাৎেপণক্ হােনাোদ ক্রলত 

হলব। ই-েভন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম িপসরকল্পিায় উসেসেত লক্ষযমাত্রার সবপরীদত অজিি অনুসাদর নম্বর প্রাপ্ত হলব।  

 

প্রিোণক: মিনির্ এিং েোলনোগোদক রণ  মিষয়মভমিক িোম খ উরেখসে ত্রৈিোমসক প্রমিরিদন। 
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[২.২.১] কি টিম কল্পনো িোস্তিোয়ন সংক্রোন্ত প্রমিক্ষণ আরয়োেন: 

মূল্যোয়ন িদ্ধমি: ই-গভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন কর্ িপর্িকল্পনা বাস্তবায়র্নি েন্য র্নে র্নে অর্ধর্ক্ষর্ত্র সর্িিনিা ও দক্ষিা বৃর্দ্ধমূিক ৪টি 

প্রর্িক্ষণ আর্য়ােন কির্ি হর্ব। প্রর্িক্ষণ আর্য়াের্নি েন্য ই-গভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ের্খি িক্ষযর্াত্রার্ভর্ত্তক 

সিোনুিোমিক েোর  নম্ব  প্রোপ্ত েরি। 

 

প্রিোণক: আরয়োমেি প্রমিক্ষণ এ  সনোটিি ও উিমস্থমি িৈ। 

[২.২.২] ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভোিন কর্ িপর্িকল্পনা বাস্তবায়র্নি েন্য বিােকৃি অথ ি ব্যয়:  

মূল্যোয়ন িদ্ধমি: ই-গভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন কি টিম কল্পনো িোস্তিোয়রন ি োেকৃি অথ ট সংমিষ্ট আমথ টক মিমর্-মির্োন অনুর্োয়ী ব্যয় 

ক রি েরি। ই-েভন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম িপসরকল্পিায় উসেসেত লক্ষযমাত্রার সবপরীদত অজিি অনুসাদর নম্বর প্রাপ্ত হলব।  

 

প্রিোণক: িোরের্ ি োরে  কমিসে ব্যয় সংক্রোন্ত প্রমিরিদন। 

 

[২.২.৩] কম িপসরকল্পিার অি িবাসষ িক স্ব-মূল্যায়ি প্রসতদবেি মসন্ত্রপসরষে সবভাদগ/ ঊর্ধ্িতন কর্তিপদক্ষর সিকট সপ্ররণ: 

 

মূল্যায়ি পিসত: মন্ত্রণালয়/সবভাগ তার সিজস্ব ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবি কম িপসরকল্পিার অি িবাসষ িক স্ব-মূল্যায়ি প্রসতদবেি 

সিি িাসরত সমদয়র মদে িমন্ত্রিম ষদ মিভোরগ  ই-গভর্ন্টোন্স অমর্িোখো েরি প্রদি ছক অনুর্োয়ী এ সবভাদগ সপ্ররণ করদব। ই-

েভন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম িপসরকল্পিায় উসেসেত লক্ষযমাত্রার সবপরীদত অজিি অনুসাদর নম্বর প্রাপ্ত হলব।  

 

প্রর্াণক্: অগ্রােন িত্রসহ স্বমূল্যােন প্রপতলবদন। 

 

[২.২.৪] আওতািীি েপ্তর/সাংস্থার অি িবাসষ িক স্বমূল্যায়ি প্রসতদবেি পর্ িাদলািিা পূব িক প্রস্তুতকৃত প্রসতদবেি মসন্ত্রপসরষে সবভাদগ সপ্ররণ: 

 

মূল্যায়ি পিসত: েপ্তর/সাংস্থা অি ি-বাসষ িক স্ব-মূল্যায়ি প্রসতদবেি সিি িাসরত সমদয়র মদে সাংসিষ্ট মন্ত্রণালয়/সবভাদগ সপ্ররণ 

করদব। মন্ত্রণালয়/সবভাগ আওতািীি েপ্তর/সাংস্থা হদত প্রাপ্ত অি ি-বাসষ িক স্ব-মূল্যায়ি প্রসতদবেিসমূহ পর্ িাদলািিা পূব িক এ 

সাংক্রান্ত প্রসতদবেি মসন্ত্রপসরষে সবভাদগ সপ্ররণ করদব। ই-েভন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম িপসরকল্পিায় উসেসেত লক্ষযমাত্রার সবপরীদত 

অজিি অনুসাদর নম্বর প্রাপ্ত হলব।  

 

প্রর্াণক্: দপ্তর/সংস্থার অধ ি-বাপষ িক্ স্বমূল্যােন প্রপতলবদন ির্ িালোিনাপূব িক্ প্রস্তুতকৃত প্রপতলবদন। 

 

 

[২.২.৫] সেদশ/সবদেদশ বাস্তবাসয়ত ন্যযিতম একটি উদ্ভাবিী উদযাগ পসরেশ িি: 

মূল্যােন িদ্ধপত: ই-েভন্যিান্স এ সক্ষমতা বৃসির লদক্ষয সেদশর অভযন্তদর অন্য েপ্তদরর/সবদেদশ বাস্তবাসয়ত ন্যযিতম একটি 

উদ্ভাবিী উদযাগ পসরেশ িি করদত হদব। ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবি কম িপসরকল্পিায় উসেসেত লক্ষযমাত্রার সবপরীদত অজিি অনুসাদর 

িম্বর প্রাপ্ত হদব। 

প্রমাণক: সজও বা সরকাসর আদেদশর কসপসহ উদ্ভাবিী উদযাগ পসরেশ িি সাংক্রান্ত প্রসতদবেি। 
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কি টিম কল্পনো িম িীক্ষণ িদ্ধমিঃ 

 ই-গভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন কি টিম কল্পনো প্রণয়নকো ী অমিস ত্রৈিোমসকমভমিরি অগ্রগমি ির্ টোরলোচনো ক রি এিং অগ্রগমি 

প্রমিরিদন ঊর্ধ্টিন অমিরস  মনকর্ সপ্র ণ ক রি; 

 ঊর্ধ্টিন অমিস প্রমি অথ টিছর   িোঝোিোমঝ সিরয় (১৫ েোনুয়ো ী  িরে) আওিোর্ীন অমিসসমুরে  ই-গভর্ন্টোন্স ও 

উদ্ভোিন কি টিম কল্পনো িোস্তিোয়ন অগ্রগমি ির্ টোরলোচনো ক রি এিং আওিোর্ীন অমিসসমূেরক িলোিিটক প্রদোন 

ক রি; 

কি টিম কল্পনো মূল্যোয়ন িদ্ধমি: 

 অথ টিছ  সিরষ 7 জুলোই এ  িরে ই-গভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন কি টিম কল্পনো প্রণয়নকো ী অমিস র্ি টিিী অথ টিছর   ই-

গভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন কি টিম কল্পনো  স্বমূল্যোয়ন প্রমিরিদন প্রস্তুি ক রি (প্রমিটি সূচরক  মিি ীরি প্রদি নম্বর   

মিি ীরি প্রোপ্ত নম্ব , সি টরিোর্ ৫০ নম্বর   িরে), অমিস প্রর্োরন  অনুরিোদন গ্রেণ ক রি এিং প্রিোণকসে মূল্যোয়ন 

প্রমিরিদন ঊর্ধ্টিন অমিরস  মনকর্ সপ্র ণ ক রি; 

 ঊর্ধ্টিন অমিস প্রিোণকসমূে র্োচোই কর  চূড়োন্ত নম্ব  প্রদোন ক রি এিং ঊর্ধ্টিন অমিরস  এমিএ মূল্যোয়নকো ী 

কি টকিটো  মনকর্ চূড়োন্ত মূল্যোয়ন প্রমিরিদন (প্রোপ্ত নম্ব সে) সপ্র ণ ক রি; 

 এমিএ মূল্যোয়নকো ী কি টকিটো উি অমিরস  চূড়োন্ত মূল্যোয়রন প্রোপ্ত নম্ব রক এমিএ সি র্োর্ টকৃি নম্ব  (১০) এ  

মিি ীরি রূিোন্ত  ক রি (ওরয়রর্ড সস্কো ); 

 উি নম্ব  এমিএ সি ই-গভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন কি টিম কল্পনো িোস্তিোয়রন  মিি ীরি ই-গভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন 

কি টিম কল্পনো প্রণয়নকো ী অমিরস  প্রোপ্ত নম্ব  মেরসরি মিরিচনো ক ো েরি। 

 উদোে ণঃ র্ ো র্োক ই-গভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন কি টিম কল্পনো িোস্তিোয়রন সকোন অমিস চূড়োন্ত মূল্যোয়রন ৫০ নম্বর   

মিি ীরি ৪০ নম্ব  সিরয়রছ। এমিএ মূল্যোয়নকো ী কি টকিটো উি অমিরস  চূড়োন্ত মূল্যোয়রন প্রোপ্ত নম্ব রক এমিএ 

সসকিন ৩-এ ই-গভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন কি টিম কল্পনো িোস্তিোয়রন  ের্ন্ র্োর্ টকৃি নম্ব  (১০, ওরয়রর্ড সস্কো ) এ  

মিি ীরি   রূিোন্ত  ক রি মনের রিঃ 

 সি টরিোর্ নম্ব  ৫০ েরল প্রোপ্ত নম্ব  ৪০ 

 সুি োং সি টরিোর্ নম্ব  ১০ েরল প্রোপ্ত নম্ব = ৪০x১০   =৮ 

    ৫০ 

 মনরে িন্ত্রণোলয়/মিভোগ/দপ্ত /সংস্থো ও িোঠ ির্ টোরয়  অমিরস  ই-গভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন কি টিম কল্পনো ২০২২-২৩ প্রদি 

েরলো। এই কি টিম কল্পনো সকল স কোম  অমিরস  ের্ন্ প্ররর্োেে েরি। স কোম  অমিসসমুে এই কি টিম কল্পনো মপ্রন্ট কর  

এমিএ’  সোরথ সংযুি কর  স্বোক্ষর   ব্যিস্থো গ্রেণ ক রি।  


