
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২২-২৩ 

সংস্থাঃ বথংলথদেশ অভ্যন্তরীণ ননৌপররবহন কর্তপৃক্ষ (রবআইডরিউটিএ) 

 

 

ক্রর্  
কর্ যসম্পাদন 

ক্ষেত্র  
 

র্ান কার্ যক্রর্ 
 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি 

র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২২-২৩ ১র্ 

ত্রত্রর্ারসক 

(জুলাই-

ক্ষসকেম্বি) 

অর্যন 

ক্ষর্াট 

অর্যন 
র্ন্তব্য 

অসাধািণ অরি উত্তর্ উত্তম চলতি মান 
চলতি মাননর 

তননে 

১০০% ৯০% ৮০% 
৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] ই-

গভর্ন্যান্স ও 

উদ্ভাবন 

সংক্রান্ত 

কার্ যক্রকর্ি 

বাস্তবায়ন 

ক্ষর্ািদািকিণ 

 

 

 

 

 

 

৩০ 
 

[১.১]  সেবা 

েহজিকরণ / 

জিজিটাইজিশজের 

মাধ্যজম উদ্ভাবেী 

ধারণা বাস্তবাযে় 

[১.১.১]  সেবা 

েহজিকরণ / 

জিজিটাইজিশজের 

মাধ্যজম  ন্যূেতম 

একটি উদ্ভাবেী 

ধারণা বাস্তবাজয়ত 

িারিখ ১০ 
০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৩ -- -- 

1.Inventory 

Management 

System . 

সিজেলপজমন্ট কায যক্রম চলমাে 

[১.২] ইিঃপূকব য 

বাস্তবারয়ি 

উদ্ভাবনী ধািণা, 

সহরর্কৃি ও 

রিরর্টাইর্কৃি 

ক্ষসবাি িাটাকবর্ 

প্রস্তুি কিা এবং 

ক্ষসবাসমূহ চালু 

িাখা 

[১.২.১]  

ইিঃপূকব য 

বাস্তবারয়ি 

উদ্ভাবনী ধািণা, 

সহরর্কৃি ও 

রিরর্টাইর্কৃি 

ক্ষসবাি িাটাকবর্ 

প্রস্তুিকৃি 

িারিখ ২ 
১৩/১০/২০২২ ২৭/১০/২০২২ ১০/১১/২০২২ -- -- ১১/১০/২২ ২ 

িাটাকবইর্ঃ 

1.Navigation 

clearance 

application portal 

2.Vessel 

Management 

System 

3.Online Job 

Application Portal. 

4.Online Board 

Room Solution.( 

প্রর্ানক সংযুক্ত) 

[১.২.২]  

ইিঃপূকব য 

বাস্তবারয়ি 

উদ্ভাবনী ধািণা, 

সহরর্কৃি ও 

রিরর্টাইর্কৃি  

সেবােমূহ 

চালুকৃি 

িারিখ ৭ ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৩ -- ৭ 

সফটওয়যাি রলংকঃ 

www.biwtavhc.gov.bd 
www.biwtavms.com  

www.jobsbiwta.gov.bd 

প্রর্ানক সংযুক্ত 

http://www.biwtavhc.gov.bd/
http://www.biwtavms.com/


[১.3] ই-নরিি 

ব্যবহাি বৃরি 

 [১.৩.১] ই-

ফথইদল  ননথট 

রনষ্পরিকৃত  

% ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬০% ৮৫.০৮% ৪ প্রর্ানক সংযুক্ত 

 

 

[১.৪]  ৪র্ য জশল্প 

জবপ্লব এর েম্ভাব্য 

চূাজলঞ্জ 

সমাকাজবলায ়

আইে/পজলজে/ 

কম যপজরকল্পো 

প্রণযে় এবং 

জবষযজ়েজিক 

কম যশালা 

আজযা়িে 

 

[১.৪.১]   ৪র্ য জশল্প 

জবপ্লব এর েম্ভাব্য 

চূাজলঞ্জ 

সমাকাজবলায় 

আইে/ পজলজে/ 

কম য-পজরকল্পো 

প্রণীত 

 

িারিখ 

 

৪ 

৩১/১০/২০২২ ১৬/১১/২০২২ ৩০/১১/২০২২ ১৫/১২/২০২২ ২৯/১২/২০২২ 

 

 

 

 

আইে/ পজলজে/ কম য-পজরকল্পো 

প্রণয়দনর জন্য প্রশথসন ও 

মথনবসম্পে রবভ্থগদক পত্র নপ্ররণ 

করথ হদয়দে। 

 

 

 

[১.৪.২]  ৪র্ য জশল্প 

জবপ্লজবর চূাজলঞ্জ 

সমাকাজবলায় 

জবষয়জেজিক 

কম যশালা 

আজয়াজিত 

সংখ্যা ৩ ২ --- ১ --- ---   

প্রশথসন ও মথনবসম্পে রবভ্থগদক 

পত্র নপ্ররণ করথ হদয়দে 

তেদপ্ররক্ষদত েজেম্বর-২০২২ ও 

সেব্রুয়াজর -২০২৩ দুইটি  কম যশালা  

অনুজিত হজব। 

 

 

২ 

[২] 

প্রারিষ্ঠারনক  

েক্ষমিা বৃরি  

২০ 

[২.১] তথ্য 

বথতথয়ন 

হথলনথগথেকরণ 

[২.১.১] তথ্য 

বথতথয়ন 

হথলনথগথেকৃত 

(ত্রৈমাজেক 

জেজিজত) 

সংখ্যা ৬ ৪ ৩ -- ২    
তথ্য বথতথয়ন হালনাগাদ কিা 

হকয়কে। 

 

 

[২.২] ই-

গভ্থন্যৃথন্স ও 

উদ্ভথবন 

কমপৃররকল্পনথ 

বথস্তবথয়ন 

[২.২.১] 

কর্ যপরিকল্পনা 

বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 

প্ররিেণ 

আকয়ারর্ি  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ -- --      ১ ১ 

প্রশথসন ও মথনবসম্পে রবভ্থগদক পত্র 

নপ্ররণ করথ হদয়দে তেদপ্ররক্ষদত 

৩০/০৮/২২ তি. একটি প্রতিক্ষণ 

হনেনে, িানুয়াজর-২০২৩ ও মাচ য -

২০২৩ আজরা দুইটা প্রজশক্ষণ হজব। 

]২.২.২[ ই-গভর্ন্যান্স 

কর্ যপরিকল্পনা 

বাস্তবায়কনি র্র্ন্ 

বিাদ্দকৃি  অি য 

ব্যরয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৫৫% ৫০% - - - 

 
          



   

 

 

[২.২.৩]  

কর্ যপরিকল্পনাি 

অধ যবারষ যক স্ব-

মূল্যায়ন 

প্ররিকবদন 

র্রিপরিষদ  

তবভানে সপ্রতরি 

িারিখ ৩ ১৫/০১/২০২৩ ২২/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ -- -- 
-- 

[২.২.৪]  

আওিাধীন দপ্তর/ 

েংস্থার অধ ধ 

বাতষ ধক স্ব- 

মূল্যাযন় 

প্রতিনবদন 

পয ধানলাচনা 

েংক্রান্ত 

প্রতিনবদন 

মতিপতরষদ 

তবভানে সপ্রতরি 

িারিখ ২ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩ ২৮/০৬/২০২৩ - - -- 

[২.২.৫] 

নেদশ/রবদেদশ 

বথস্তবথরয়ত 

ন্যযনতম একটি  

উদ্ভাবেী উদযথগ 

পররেশনৃকৃত  

িারিখ ৩ 
৩১/০৫/২০২৩ ৩০/০৬/২০২৩ --  -- -- --  --- 

 
  

 
 

  
   

     


