
হ োটেলস্ ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেটের ই-গভন্যযোন্স ও উদ্ভোবন কি যপলরকল্পনো ২০২২-২০২৩ 

 

ক্রি  

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  
 

র্ান কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অতি উত্তর্ উত্তর্ 
চলতি র্ান চললি িোটনর 

লনটে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭   ৮ ৯ ১০ 

 ১ 

[১] ই-গভন্যযোন্স ও 

উদ্ভোবন সংক্রোন্ত 

কোর্ যক্রটির বোস্তবোয়ন 

হ োরদোরকরণ 

 

 

 

 

 

 

৩০ 
 

[১.১] ক্ষসবা সহতিকরণ/তিতিটাইকিশকনর 

র্াধ্যকর্ উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন 

[১.১.১] ক্ষসবা সহতিকরণ/তিতিটাইকিশকনর 

র্াধ্যকর্ ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবনী ধারণা 

বাস্তবাতয়ি 

িাতরখ ১০ 
০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ 

 

২৫/০৫/২০২৩ 

 

৩১/০৫/২০২৩ 

[১.২] ইিঃপূটব য বোস্তবোলয়ি উদ্ভোবনী ধোরণো, 

স ল কৃি ও লেল েোই কৃি হসবোর 

েোেোটব  প্রস্তুি করো এবং হসবোসমূ  চোলু 

রোখো  

[১.২.১] ইিঃপূটব য বোস্তবোলয়ি উদ্ভোবনী 

ধোরণো, স ল কৃি ও লেল েোই কৃি হসবোর 

েোেোটব  প্রস্তুিকৃি  

িাতরখ ২ 
১৩/১০/২০২২ ২৭/১০/২০২২ ১০/১১/২০২২ 

 

-- 

 

-- 

[১.২.২] ইিঃপূটব য বোস্তবোলয়ি উদ্ভোবনী 

ধোরণো, স ল কৃি ও লেল েোই কৃি 

হসবোসমূ  চোলুকৃি 

িাতরখ ৭ 
০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ 

 

২৫/০৫/২০২৩ 

 

৩১/০৫/২০২৩ 

[১.৩]  ই-নতির ব্যবহার বৃতি [১.৩.১] ই-ফাইকল হনোে লনষ্পলিকৃি   
% ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬০% 

[১.৪] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর সম্ভাব্য চযাকলঞ্জ 

ক্ষর্াকাকবলায় আইন/পতলতস/কর্ মপতরকল্পনা 

প্রণয়ন এবং তবষয়তিতত্তক কর্ মশালা 

আকয়ািন 

 

[১.৪.১] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর সম্ভাব্য চযাকলঞ্জ 

ক্ষর্াকাকবলায় আইন/পতলতস/কর্ মপতরকল্পনা 

প্রণীি 

িোলরখ  ৪ 

 

৩১/১০/২০২২  

 

১৬/১১/২০২২  

 

৩০/১১/২০২২ 

 

১৫/১২/২০২২ 

 

২৯/১২/২০২২ 

[১.৪.২] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ 

ক্ষর্াকাকবলায় তবষয়তিতত্তক কর্ মশালা 

আকয়াতিি 

সংখ্যো ৩ ২ -- ১ 

 

-- 

 

-- 

২ [২] প্রোলিষ্ঠোলনক 

সক্ষিিো বৃলি 

২০ 

[২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ 
[২.১.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকৃি 

(ত্রত্রর্াতসক তিতত্তকি) 

সংখ্যা ৬ ৪ ৩ -- 

 

২ 

 

-- 

[২.২] ই-গির্ন্মান্স ও উদ্ভাবন কর্ মপতরকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কি যপলরকল্পনো বোস্তবোয়ন সংক্রোন্ত 

প্রলশক্ষণ আটয়োল ি  

 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

 

-- 

 

-- 

[২.২.২]ই-গির্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা 

বাস্তবায়কনর ির্ন্ বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

 

 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

 

৫৫% 

 

৫০% 



 

ক্রি  

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  
 

র্ান কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অতি উত্তর্ উত্তর্ 
চলতি র্ান চললি িোটনর 

লনটে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭   ৮ ৯ ১০ 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-

মূল্যায়ন প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবিাকগ 

ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ৩ 

 

১৫/০১/২০২৩ 

 

২২/০১/২০২৩ 

 

৩১/০১/২০২৩ 

 

০৯/০২/২০২৩ 

 

১৬/০২/২০২৩ 

[২.২.৪] আওিাধীন দপ্তর/সংস্থার অধ মবাতষ মক 

স্বমূল্যায়ন প্রতিকবদন পর্ মাকলাচনা সংক্রান্ত 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবিাকগ ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ২ 

 

৩১/০১/২০২৩ 

 

০৯/০২/২০২৩ 

 

১৬/০২/২০২৩ 

 

২৩/০২/২০২৩ 

 

২৮/০২/২০২৩ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ 

একটি উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

িাতরখ ৩ 
৩১/05/২০২৩ ৩০/06/২০২৩ -- 

 

-- 

 

-- 

 


