
মন্ত্রণায়/ববভাগ/বিদপ্তর/দপ্তররর বাব িক উদ্ভাবন কম িপবরকল্পনা ও বাস্তবায়ন গ্রগবি মূল্যায়ন কাঠারমা, ২০১৮-২০১৯ 
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of 
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কমম্পাদন 

সূচরকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

প্রকৃি 
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১৮ 

ক্ষ্যমাত্রা/বনণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

Target/Criteria Value for FY 

প্ররক্ষ্পণ 

(Project ion)  

2019-20 
ািারণ বি উত্তম উত্তম চবি মান 

চবি মারনর 

বনরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

1.  উদ্ভাবন 

কম িপবরকল্পনা 

প্রণয়ন 

৭ 

১.১ বাব িক উদ্ভাবন 

কম িপবরকল্পনা প্রণয়ন 

১.১.১ কম িপবরকল্পনা 

প্রণীি 

িাবরখ ৪ ৪ টি 

* ংযুক্ত 

৩১-৭-২০১৮ ৫-৮-২০১৮ ৯-৮-২০১৮ ১৪-৮-২০১৮ ২০-৮-২০১৮ ৩১-৭-২০১৯ 

১.২ বাব িক উদ্ভাবন 

কম িপবরকল্পনা মবন্ত্রপবরদ 

ববভারগ প্রপ্ররণ 

১.২.১ মবন্ত্রপবরদ 

ববভারগ প্রপ্রবরি 

িাবরখ ১  ১২-৮-২০১৮ ২০-৮-

২০১৮ 

২৬-৮-২০১৮ ৩০-৮-২০১৮ ৫-৯-২০১৮ ১২-৮-২০১৯ 

১.৩ বাব িক উদ্ভাবন 

কম িপবরকল্পনা িথ্য 

বািায়রন প্রকাল 

১.৩.১ িথ্য বািায়রন 

প্রকাবলি 

িাবরখ ২  ১৬-৮-২০১৮ ২০-৮-

২০১৮ 

২৫-৮-২০১৮ ৩০-৮-২০১৮ ৫-৯-২০১৮ ১৬-৮-২০১৯ 

2.  আরনারভলন টিরমর 

ভা 

৬ ২.১ আরনারভলন টিরমর ভা 

নুষ্ঠান 

২.১.১ নুবষ্ঠি ভা ংখ্যা ৪  ১০ ০৯ ০৮ - -  

২.২ আরনারভলন টিরমর 

ভার বদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

২.২.১ বাস্তবাবয়ি বদ্ধান্ত % ২  ১০০ ৯৫ ৮০ ৭৫ -  

3.  উদ্ভাবন ক্ষ্মিা 

বৃবদ্ধ 

১০ 

৩.১ এক বদরনর 

ওবররয়নরেলন/কম িলাা/র

বমনার 

৩.১.১ নুবষ্ঠি 

কম িলাা/রবমনার 

ংখ্যা ৩  ২ ১ - - -  

৩.২ উদ্ভাবন ক্ষ্মিা বৃবদ্ধর 

রক্ষ্য ০২ বদরনর প্রবলক্ষ্ণ 

অরয়াজন 

৩.২.১ অরয়াবজি 

প্রবলক্ষ্ণ 

ংখ্যা 

(জন) 

৩  ১ - - - -  

৩.৩ উদ্ভাবন ক্ষ্মিা বৃবদ্ধর 

রক্ষ্য ০৫ বদরনর প্রবলক্ষ্ণ 

অরয়াজন 

৩.৩.১ অরয়াবজি 

প্রবলক্ষ্ণ 

ংখ্যা 

(জন) 

২  ১ - - - -  

৩.৪ উদ্ভাবন কায িক্ররমর 

ংরগ ম্পৃক্ত কম িকিিাগরণর 

ববরদরল বলক্ষ্া ফর 

৩.৪.১ বলক্ষ্া ফরর 

প্রপ্রবরি 

ংখ্যা 

(জন) 

২  ২ ১ - - -  

4.  স্বীয় দপ্তররর 

প্রবায় উদ্ভাবনী 

িারণা/উরযাগ 

অবান, যাচাআ-

বাছাআ ংক্রান্ত 

কায িক্রম 

৪ 

৪.১ উদ্ভাবনী উরযাগ/ িারণা 

অবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী 

িারণাগুরা যাচাআ-

বাছাআপূব িক িাবকা প্রকাল 

৪.১.১ উদ্ভাবনী উরযারগর 

িাবকা প্রকাবলি 

িাবরখ ২  ৩০-৮-২০১৮ ৫-৯-২০১৮ ১০-৯-২০১৮ ১৬-৯-২০১৮ ২০-৯-২০১৮ ৩০-৮-২০১৯ 

৪.২ উদ্ভাবনী উরযাগ/ 

িারণামূ অআবিয়া 

ব্াংরক (ideabank.gov. 

bd) জমা রাখা 

৪.১.১ অআবিয়া ব্াংরক 

জমাকৃি উরযাগ 

ংখ্যা ২  ১০-৯-২০১৮ ১৬-৯-২০১৮ ২০-৯-২০১৮ ২৫-৯-২০১৮ ৩০-৯-২০১৮ ১০-৯-২০১৯ 
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 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

5.  উদ্ভাবনী উরযারগর 

পাআটিং 

১০ 

৫.১ নূন্যিম ০২টি উদ্ভাবনী 

উরযারগর পাআটিং 

বাস্তবায়ন 

৫.১.১ পাআটিং 

বাস্তবাবয়ি 

িাবরখ ৪  ৩০-৪-২০১৯ ১৫-৫-

২০১৯ 

২০-৫-২০১৯ ২৬-৫-২০১৯ ৩০-৫-২০১৯ ৩০-৪-২০২০ 

৫.২ মাঠ পয িারয় চমান 

উদ্ভাবনী প্রকল্পমূ 

ররজবমন পবরদল িন ও 

প্ররয়াজনীয় ায়িা প্রদান 

৫.২.১ পবরদল িনকৃি 

প্রকল্প এবং ায়িা 

প্রদানকৃি প্রকল্প 

ংখ্যা ৪  ২ ১ - - - - 

৫.৩ অওিািীন দপ্তর 

ংস্থার পাআটিং প্রকরল্পর 

িাবকা তিবর ও 

ওরয়বাআরে প্রকাল 

৫.৩.১ িাবকা প্রণীি ও 

ওরয়বাআরে প্রকাবলি 

িাবরখ ২  ০৫-৫-২০১৯ ১২-৫-

২০১৯ 

১৬-৫-২০১৯ ২০-৫-২০১৯ ২৫-৫-২০১৯ ০৫-৫-২০২০ 

6.  আরনারভলন 

প্রলারকবং 

১০ ৬.১ নূন্যিম ০১টি  

আরনারভলন প্রলারকবং 

অরয়াজন 

৬.১.১ অরয়াবজি 

আরনারভলন প্রলারকবং 

িাবরখ ৬  ১৫-৫-২০১৯ ২২-৫-

২০১৯ 

২৯-৫-২০১৯ ১০-৬-২০১৯ ১৫-৬-২০১৯ ১৫-৫-২০২০ 

৬.২ প্রলারকবং এর মাধ্যরম 

প্ররবিরকলনরযাগ্য উদ্ভাবনী 

উরযাগ বনব িাচন 

৬.২.১ উদ্ভাবনী উরযাগ 

বনব িাবচি 

ংখ্যা ৪  ৩ ২ ১ - - - 

7.  উদ্ভাবনী উরযাগ 

অঞ্চবক ও 

জািীয় পয িারয় 

বাস্তবায়ন 

৬ 

৭.১ নূন্যিম ০১টি উদ্ভাবনী 

উরযাগ অঞ্চবক/জািীয় 

পয িারয় বাস্তবাবয়ি 

৭.১.১ বাস্তবায়রনর জন্য 

বফ অরদল জাবরকৃি 

িাবরখ ৪  ১০-৬-২০১৯ ১৬-৬-

২০১৯ 

২০-৬-২০১৯ ২৫-৬-২০১৯ ৩০-৩-২০১৯ ১০-৬-২০২০ 

৭.২ বাস্তবাবয়ি উদ্ভাবনী 

উরযারগর িকুরমরেলন 

তিবর ও প্রকালনা 

৭.২.১ িকুরমরেলন 

প্রকাবলি 

িাবরখ ২  ১৬-৬-২০১৯ ২০-৬-

২০১৯ 

২৫-৬-২০১৯ ২৮-৬-২০১৯ ৩০-৬-২০১৯ ১৬-৬-২০২০ 

8.  আরনারভলন 

প্রমেবরং 

৬ ৮.১ প্রমের-প্রমবে বনব িাচন ও 

িাবকা প্রস্তুি 

৮.১.১ বনব িাবচি প্রমের-

প্রমবের িাবকা 

িাবরখ ৩  ২৯-৮-২০১৮ ৫-৯-২০১৮ ১০-৯-২০১৮ ১৫-৯-২০১৮ ২০-৯-২০১৮ ২৯-৮-২০১৯ 

৮.২ দুআ বদরনর প্রমেবরং 

কম িলাা অরয়াজন 

৮.২.১ অরয়াবজি 

প্রমেবরং কম িলাা 

ংখ্যা 

(জন) 

৩  ৫ ৩ ২ ১ - - 

9.  স্বীকৃবি বা 

প্ররণাদনা প্রদান 

১০ 

৯.১ উদ্ভাবকরদর 

প্রলংাসূচক উপ-অনুষ্ঠাবনক 

পত্র/ নদপত্র/রক্রস্ট/ 

পুরস্কার প্রদান 

৯.১.১ প্রলংাসূচক উপ-

অনুষ্ঠাবনক পত্র/ 

নদপত্র/ প্রক্রস্ট/ পুরস্কার 

প্রদানকৃি 

ংখ্যা ৫  ৩ ২ ১ - - - 

৯.২ উদ্ভাবকগরণর প্রদরল 

বলক্ষ্া ফর/প্রবলক্ষ্ণ/নরজ 

প্রলয়াবরং প্রপ্রাগ্রারম প্রপ্ররণ 

৯.২.১ বলক্ষ্া ফর/ 

প্রবলক্ষ্ণ/নরজ প্রলয়াবরং 

প্রপ্রাগ্রারম প্রপ্রবরি 

ংখ্যা ২  ৩ ২ ১ - - - 
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 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৯.৩ উদ্ভাবকগরণর ববরদরল 

বলক্ষ্া ফর/ প্রবলক্ষ্ণ/নরজ 

প্রলয়াবরং প্রপ্রাগ্রারম প্রপ্ররণ 

৯.৩.১ বলক্ষ্া ফর/ 

প্রবলক্ষ্ণ/নরজ প্রলয়াবরং 

প্রপ্রাগ্রারম প্রপ্রবরি 

ংখ্যা ৩  ২ ১ - - - - 

10.  আরনারভলন খারি 

বরাে 

৪ 

১০.১ আরনারভলন ংক্রান্ত 

কায িক্রম বাস্তবায়রন বারজে 

বরাে 

১০.১.১ বারজে বরােকৃি  োকা ২  ১৪ (ক্ষ্) ১২ (ক্ষ্) ১০ (ক্ষ্) - -  

১০.২ আরনারভলন ংক্রান্ত 

কায িক্রম বাস্তবায়রন 

বরােকৃি  র্ ি ব্য় 

১০.২.১ আরনারভলন 

ংক্রান্ত কায িক্রম 

বাস্তবায়রন বরােকৃি  

র্ ি ব্বয়ি 

% ২  ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০  

11.  পাে িনারলীপ ও 

প্রনেওয়াবকিং 

৩ ১১.১ ংবিষ্ট প্রবিষ্ঠান/ 

ংলীজন বচবিিকরণ ও 

িারদর রে মরঝািা 

স্মারক স্বাক্ষ্র 

১১.১.১ স্বাক্ষ্বরি 

মরঝািা স্মারক 

মরঝািা 

স্মাররকর 

ংখ্যা 

৩  ২ ১ - - -  

12.  আরনারভলন-

ংক্রান্ত িথ্য 

ানাগাদকরণ 

৩ ১২.১ িথ্য বািায়রন 

আরনারভলন কন িাররর ক 

িথ্য ানাগাদকরণ 

১২.১.১ িথ্য 

ানাগাদকৃি 

িাবরখ ৩  ৩১-১২-

২০১৮ 

৩-১-২০১৯ ৮-১-২০১৯ ১৫-১-২০১৯ ২০-১-২০১৯ ৩১-১২-

২০১৯ 

13.  আ-প্রবা তিবর ও 

বাস্তবায়ন 

৪ ১৩.১ আ-প্রবা তিবর ও 

বাস্তবায়ন করা 

১৩.১.১ নূন্যিম ০১টি আ-

প্রবা বাস্তবাবয়ি 

িাবরখ ৮  ১৫-২-২০১৯ ১৭-২-

২০১৯ 

৩১-৩-২০১৯ ৩০-৪-২০১৯ ৩০-৫-২০১৯ ১৫-২-২০২০ 

14.  প্রবা পদ্ধবি 

বজকরণ 

৩ ১৪.১ নূন্যিম ০১টি প্রবা 

পদ্ধবি বজকরণ ও 

বাস্তবায়ন 

১৪.১.১ বজকরণ 

ংক্রান্ত বফ অরদল 

জাবর 

িারখ ৩  ১৫-৫-২০১৯ ২২-৫-

২০১৯ 

২৯-৫-২০১৯ ১০-৬-২০১৯ ২০-৬-২০১৯ ১৫-৫-২০২০ 

15.  অওিািীন 

বিদপ্তর/দপ্তর 

ংস্থার 

আরনারভলন 

কায িক্রম 

পবরবীক্ষ্ণ 

৬ ১৫.১ অওিািীন বিদপ্তর/ 

দপ্তর ংস্থার আরনারভলন 

কম িপবরকল্পনা প্রণয়ন 

কায িক্রম পবরবীক্ষ্ণ 

১৫.১.১ অওিািীন 

দপ্তর/ংস্থার বাব িক 

কম িপবরকল্পনা প্রণীি 

িাবরখ ৩  ১৪-৮-২০১৮ ২০-৮-

২০১৮ 

২৬-৮-২০১৮ ২৮-৮-২০১৮ ৩০-৮-২০১৮ ১৪-৮-২০১৯ 

১৫.২ অওিািীন বিদপ্তর/ 

দপ্তর ংস্থার আরনারভলন 

কম িপবরকল্পনা বাস্তবায়ন 

গ্রগবি পবরবীক্ষ্ণ 

১৫.২.১ অওিািীন 

বিদপ্তর/ দপ্তর ংস্থার 

ংরগ অরয়াবজি 

আরনারভলন টিরমর ভা 

ংখ্যা ৩  ৩ ২ ১ - -  

16.  উদ্ভাবন 

কম িপবরকল্পনা 

৮ ১৬.১ বাব িক উদ্ভাবন 

পবরকল্পনার ি ি-বাব িক স্ব-

মূল্যায়ন 

১৬.১.১ স্ব-মূল্যাবয়ি ি ি-

বাব িক প্রবিরবদন 

িাবরখ ৩  ৩১-১-২০১৯ ০৫-২-

২০১৯ 

১০-২-২০১৯ ১৭-২-২০১৯ ২৫-২-২০১৯ ৩১-১-২০২০ 



 ক্রঃ উরেশ্য 

(Objective) 

ববরয়র 

নাম 

(Weight 
of 

Subject) 

কায িক্রম 

(Activities) 

কম িম্পাদন সূচক 

(Performacne 
Indicators) 

একক 

(Unit) 

কমম্পাদন 

সূচরকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

প্রকৃি 

জিন 

২০১৭-

১৮ 

ক্ষ্যমাত্রা/বনণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

Target/Criteria Value for FY 

প্ররক্ষ্পণ 

(Project ion)  

2019-20 
ািারণ বি উত্তম উত্তম চবি মান 

চবি মারনর 

বনরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১৬.২ বাব িক উদ্ভাবন 

কম িপবরকল্পনার ি ি বাব িক 

মূল্যায়ন প্রবিরবদন 

মবন্ত্রপবরদ ববভারগ প্রপ্ররণ 

১৬.২.১ ি ি বাব িক 

মূল্যায়ন প্রবিরবদন 

প্রপ্রবরি 

িাবরখ ১  ৫-২-২০১৯ ১০-২-

২০১৯ 

১৭-২-২০১৯ ২০-২-২০১৯ ২৫-২-২০১৯ ০৫-২-২০২০ 

১৬.৩ বাব িক উদ্ভাবন 

কম িপবরকল্পনার বাব িক স্ব-

মূল্যায়ন 

১৬.৩.১ বাব িক মূল্যায়ন 

প্রবিরবদন প্রস্তুিকৃি 

িাবরখ ৩  ১৫-৭-২০১৯ ২০-৭-

২০১৯ 

২৫-৭-২০১৯ ২৭-৭-২০১৯ ৩১-৭-২০১৯ ১৫-৭-২০২০ 

১৬.৪ বাব িক উদ্ভাবন কম ি 

পবরকল্পনার বাব িক স্ব-

মূল্যায়ন প্রবিরবদন 

মবন্ত্রপবর ববভারগ প্রপ্ররণ 

১৬.৪.১  মূল্যায়ন 

প্রবিরবদন প্রপ্রবরি 

িাবরখ ১  ২০-৭-২০১৯ ২৫-৭-

২০১৯ 

২৭-৭-২০১৯ ৩১-৭-২০১৯ ০৫-৮-২০১৯ ২০-৭-২০২০ 

 

* ংযুক্তঃ 

 নাআরন প্রমাবাআ/Online Bankingএর মাধ্যরম বলক্ষ্ার্ীর প্রবিন গ্রণ (এবপ্র ২০১৭ িাবররখ ম্পুন্ন রয়রছ)। 

 াগআ প্রযুবক্ত স্তান্তর ববয়ক প্রবলক্ষ্ণ প্রজারদারকরণ (জুন ২০১৭ িাবররখ ম্পুন্ন রয়রছ)। 

 কৃব ববয়ক পরামল ি প্রবা ম্প্রারণ (রম ২০১৭ িাবররখ ম্পুন্ন রয়রছ)। 

 অরবিএ'র অবান ব্বস্থা অধুবনকায়ন (জুন ২০১৭ িাবররখ ম্পুন্ন রয়রছ)। 

 

 

  

 

 

(রলখ ারয়ম প্রফররদৌ) 

উপ-পবরচাক 

(ি. প্রমাাম্মদ মুনসুর রমান) 

পবরচাক (ামাবজক ববজ্ঞান) 

(নারবগ জাান) 

পবরচাক (প্রবলক্ষ্ণ) 

 

        

     


