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 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ 

উদ্ভাফন কভ নর্যকল্পনা 

প্রণেন  
7 

১.১ ফার্ল নক উদ্ভাফন কভ নর্যকল্পনা 

প্রণেন 

১.১.১ কভ নর্যকল্পনা 

প্রণীি 
িার্যখ 4 ৩০-৬-২০20 ৪-৭-২০20 8-৭-২০20 ১1-৭-২০20 ১6-৭-২০20 

1.২ ফার্ল নক উদ্ভাফন কভ নর্যকল্পনা 

ভন্ত্রণারে/র্ফবায়গ বপ্রযণ 

১.২.১ ভন্ত্রণারে/র্ফবায়গ 

বপ্রর্যি 

িার্যখ 
১ ৪-৭-২০২০ ১১-৭-২০২০ ১৬-৭-২০২০ ২২-৭-২০২০ ২৮-৭-২০২০ 

১.৩ ফার্ল নক উদ্ভাফন 

কভ নর্যকল্পনা িথ্য ফািােয়ন 

প্রকা 

১.৩.১ িথ্য ফািােয়ন 

প্রকাশিত 

িার্যখ 
২ ১০-৭- ২০20 ১৪-৭- ২০20 ১৮-৭- ২০20 ২২-৭- ২০20 ২৮-৭-২০20 

২ 

ইয়নায়বন টিয়ভয 

বা 
৬ 

২.১ ইয়নায়বন টিয়ভয বা 

অনুষ্ঠান 
২.১.১ বা অনুর্ষ্ঠি  

ংখ্যা 

 
৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ 

২.২ ইয়নায়বন টিয়ভয বায 

র্দ্ধান্ত ফাস্তফােন 

২.২.১  র্দ্ধান্ত 

ফাস্তফার্েি   
% 2 ৯৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ 

৩ 

উদ্ভাফন খায়ি (বকাড 

নম্বয-3257105) 

ফযাে 

৪ 

৩.১ উদ্ভাফন-ংক্রান্ত কাম নক্রভ 

ফাস্তফােয়ন ফায়জট  ফযাে  
৩.১.১ ফায়জট ফযােকৃি রক্ষ্ টাকা ২ 

২৫ 
১৮ ১৬ ১৪ ১২ 

৩.২ উদ্ভাফন-ংক্রান্ত কাম নক্রভ 

ফাস্তফােয়ন ফযােকৃি অর্ ন ব্যে  

৩.২.১ উদ্ভাফন-ংক্রান্ত 

কাম নক্রভ ফাস্তফােয়ন 

ফযােকৃি অর্ ন ব্যর্েি  

% ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ 

৪ ক্ষ্ভিা বৃর্দ্ধ ৯ 

৪.১ উদ্ভাফন ও বফা র্জকযণ 

র্ফলয়ে এক র্দয়নয কভ নারা/ 

বর্ভনায 

৪.১.১ কভ নারা/ 

বর্ভনায অনুর্ষ্ঠি 
ংখ্যা ৩ ২ ১ ১  - 

৪.২ উদ্ভাফয়ন ক্ষ্ভিা বৃর্দ্ধয 

রয়ক্ষ্য দুই র্দয়নয প্রর্ক্ষ্ণ 

আয়োজন  

৪.২.১ প্রর্ক্ষ্ণ 

আয়োর্জি 

ংখ্যা 

(জন) 
৩ ১৫ ১০ ৮ ৬ ৫ 

৪.৩ বফা র্জকযবণ ক্ষ্ভিা 

বৃর্দ্ধয রয়ক্ষ্য দুই র্দয়নয প্রর্ক্ষ্ণ 

আয়োজন 

৪.৩.১ প্রর্ক্ষ্ণ 

আয়োর্জি 

ংখ্যা 

(জন) 
৩ ১৫ ১০ ৮ ৬ ৫ 

৫ 

স্বীে দপ্তয়যয বফাে 

উদ্ভাফনী ধাযণা/ 
৩ 

৫.১ উদ্ভাফনী উয়যাগ/ধাযণা 

আফান এফং প্রাপ্ত উদ্ভাফনী  

৫.১.১ উদ্ভাফনী 

উয়যায়গয িার্রকা িথ্য 
িার্যখ ৩ ৩-1১-২০20 ৫-11-২০20 ১০-11-২০20 ১7-11-২০20 

২০-11-

২০20 
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উয়যাগ আফান, 

মাচাই-ফাছাই-ংক্রান্ত 

কাম নক্রভ 

ধযণাগুয়রা  মাচাই-ফাছাইপূফ নক 

িার্রকা িথ্য ফািােয়ন প্রকা  

ফািােয়ন প্রকার্ি 

৬ 

উদ্ভাফনী উয়যায়গয 

াইরটিং ফাস্তফােন 
৭ 

৬.১ ন্যযনিভ একটি উদ্ভাফনী 

উয়যায়গয াইরটিং ফাস্তফােয়নয 

যকার্য আয়দ জার্য 

 

৬.১.১ াইরটিং 

ফাস্তফােয়নয আয়দ 

জার্যকৃি 

িার্যখ ৪ 
১৯-1২-

২০20 

২৪-1২-

২০20 
৩০-11-২০20 5-১-২০২1 ১০-১-২০২1 

৬.২ উদ্ভাফনী উয়যায়গয াইরটিং 

ফাস্তফােন মূল্যােন  

 

৬.২.১ াইরটিং 

ফাস্তফােন মূল্যার্েি 
িার্যখ ৩ ১-০৩- ২০২1 ৫-৩- ২০২1 ১০-৩- ২০২1 ১৫-৩- ২০২1 ১৯-৩- ২০২1 

৭ 

উদ্ভাফন প্রদ ননী 

(বায়কর্ং) 
৬ 

৭.১ ন্যযনিভ একটি উদ্ভাফন 

মন্ত্রণালয়/শিভাগ কততক 

আয়য়াশিত প্রদি তনীয়ত 

(বায়কর্ং) অংিগ্রহন। 

 

৭.১.১ আয়োর্জি 

উদ্ভাফন প্রদি তনীয়ত 

অংিগ্রহন। 

িার্যখ ৬ 
১৫-০৫-

২০২1 
২২-৫-২০২1 ২৯-৫-২০২1 ১০-৬-২০২1 ১৫-৬-২০২1 

৮ 

উদ্ভাফনী উয়যাগ 

আঞ্চর্রক ও জািীে 

ম নায়ে ফাস্তফােন 

7 

৮.১ ন্যযনিভ একটি উদ্ভাফনী 

উয়যাগ আঞ্চর্রক/ জািীে ম নায়ে 

ফাস্তফােন 

 

৮.১.১ ফাস্তফােয়নয জন্য 

অর্প আয়দ জার্যকৃি  

 

িার্যখ 
7 

 

১০-৬-২০21 

১৬-৬-২০21 ২০-৬-২০21 ২৫-৬-২০21 ৩০-6-২০21 

৯ 

স্বীকৃর্ি ফা প্রয়ণাদনা 

প্রদান 
৯ 

৯.১ উদ্ভাফকগণয়ক প্রংাসূচক 

উ-আনুষ্ঠার্নক ত্র/নদত্র 

/বক্রস্ট/ পুযস্কায প্রদান 

 

৯.১.১ প্রংাসূচক 

উ-আনুষ্ঠার্নক ত্র/ 

নদত্র /বক্রস্ট/ 

পুযস্কায প্রদানকৃি 

ংখ্যা 

(জন) 
৪ ২ ১ - - - 

৯.২ উদ্ভাফকগণয়ক বদয় র্ক্ষ্া 

পয/প্রর্ক্ষ্ণ /নয়রজ বোর্যং  

বপ্রাগ্রায়ভ বপ্রযণ 

 

৯.২.১ র্ক্ষ্া পয/ 

প্রর্ক্ষ্ণ/নয়রজ 

বোর্যং  বপ্রাগ্রায়ভ 

বপ্রর্যি 

ংখ্যা 

(জন) 
2      

১০ 
িথ্য 

ফািােনারনাগাদকয
8 

১০.১ ইয়নায়বন টিয়ভয পূণ নাঙ্গ 

িথ্য ফছযর্বর্ত্তক উদ্ভাফয়নয  

১০.১.১ উদ্ভাবনের িথ্য 

আয়রাডকৃি/ 

র্নের্ভি 

(%) 
৪ 100 90 80 70 ৬০ 
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ণ কর িথ্য আয়রাড/ 

ারনাগাদকযণ 

 

ারনাগাদকৃি 

১০.২ বছরভিভিক পাইলট ও 

বাস্তবাভিত সসবা সহভিকরনের 

িথ্য   আয়রাড/ ারনাগাদকযণ 

১০.২.১ সসবা 

সহভিকরনের িথ্য 

আয়রাড/ 

ারনাগাদকৃি 

% ২ 100 90 80 70 
৬০ 

১০.৩ বাস্তবাভিত ভিভিটাল-

সসবার িথ্য   আয়রাড/ 

ারনাগাদকযণ 

১০.৩.১ ভিভিটাল-

সসবার িথ্য আয়রাড/ 

ারনাগাদকৃি 

% 2 100 90 80 70 
৬০ 

১১ 
র্ডর্জটার বফা তির্য 

ও ফাস্তফােন 
৪ 

 ১১.১ ন্যূেতম একটি ভিভিটাল 

সসবা তির্য ও ফাস্তফােন কযা 

১১.১.১ একটি ভিভিটাল 

সসবা বাস্তবাভিত 
িার্যখ ৪ ১৫-২-২০২1 ১৫-৩-২০২1 ৩১-৩-২০২1 ৩০-৪-২০২1 ৩০-৫-২০২1 

১২ বফা র্জকযণ ৮ 

১২.১ ন্যূেতম একটি বফা দ্ধর্ি 

র্জকযয়ণয াইরটিং ফাস্তফােন 

১২.১.১ র্জকযয়ণয 

াইরটিং ফাস্তফােয়নর 

অভিস আনেশ িাভরকৃত 

 

িার্যখ 4 
১৫-১০- 

২০20 

২০-১০- 

২০20 

২৪-১০-২০20 ২৮-১০-২০20 ৩০-১০-

২০20 

১২.২ ন্যূেতম একটি বফা দ্ধর্ি 

র্জকযণ সারানেনশ সম্প্রসারে/ 

সরভিনকশে 

 ১২.২.১ সসবা 

র্জকযণ   ফাস্তফােয়ন 

চুড়ান্ত অর্প আনেশ 

িাভরকৃত 

 

িার্যখ 4 
১৫-০৪-

২০২1 
৩০-৪-২০২1 ১৫-৫-২০২1 ৩০-৫-২০২1 ১৫-৬-২০২1 

১৩ পভরবীক্ষে ৭ 

১৩.১ উদ্ভাবেগনের উদ্ভাবেী 

উনযানগ বাস্তবািে কম মপভরকল্পো 

(কূানলন্ডার) প্রেিে কার্ মক্রম 

পভরবীক্ষে 

১৩.১.১ উদ্ভাবেগনের 

উদ্ভাবেী উনযাগ 

বাস্তবািে কম মপভরকল্পো 

প্রেীত 

 

িার্যখ ৩ 
১৯-১২-

২০20 

২৪-১২-

২০20 
৩০-১১-২০20 ৫-১-২০2১ ১০-১-২০2১ 

১৩.২ উদ্ভাবেী উনযানগ বাস্তবািে 

অগ্রগভত পভরবীক্ষে 

১৩.২.১ উদ্ভাবকগনের 

সনে উদ্ভাবেী উনযাগ 

বাস্তবািে অগ্রগভত 

ভবষনি টিনমর সিা 

আনিাভিত 

ংখ্যা ২ ৩ ২ ১ - - 

১৩.৩ ভাঠ ম নায়ে চরভান 

উদ্ভাফনী প্রকল্পমূ য়যজর্ভন 

১৩.৩.১ প্রকল্প 

র্যদ ননকৃি এফং 

ংখ্যা 

(কেটি) 
২ ৫ ৪ ৩ ২  



ক্রভ 
উয়েশ্য 

(Objectives) 

র্ফলয়েয 

ভান 

(Weig

ht of 

Objec

tives) 

কাম নক্রভ 

(Activities) 

কভ নম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ নম্পাদন 

সূচয়কয ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

রক্ষ্যভাত্রা/র্নণ নােক ২০20-২০২1 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অাধাযণ অর্ি উত্তভ উত্তভ চরর্ি ভান 
চরর্ি ভায়নয 

র্নয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ 

র্যদ নন ও প্রয়োজনীে ােিা 

প্রদান 

ােিা প্রদানকৃি      

১৪ 

 

ডকুয়ভয়েন  

প্রকানা  

7 

১৪.১ ফাস্তফার্েি উদ্ভাফনী 

উয়যায়গয ডকুয়ভয়েন তির্য ও 

প্রকানা (াইরট ও ম্প্রার্যি) 

১৪.১.১ ডকুয়ভয়েন  

প্রকার্ি 

 

িার্যখ 
৪ 

২০-০৫-

২০২1 
২৫-৫-২০২1 ৩১-৫-২০২1 ১০-৬-২০২1 ১৫-৬-২০২1 

১৪.২ সসবা সহভিকরনের 

িকুনমনেশে তির্য ও প্রকানা 

১৪.২.১ িকুনমনেশে 

প্রকাভশত 
িার্যখ ৩ 

২০-০৫-

২০২1 
২৫-৫-২০২1 ৩১-৫-২০২1 ১০-৬-২০২1 ২০-২-২০২1 

1৫ 

উদ্ভাফন কভ নর্যকল্পনা 

মূল্যােন 
৮ 

১৫.১ উদ্ভাফন র্যকল্পনায অধ ন-

ফার্লক স্ব-মূল্যােন 

১৫.১.১ অধ ন- ফার্ল নক 

প্রর্িয়ফদন স্ব-মূল্যার্েি 

িার্যখ 
৩ ৩০-1-২০২1 ৫-২-২০২1 ১০-২-২০২1 ১৭-২-২০২1 ২০-২-২০২1 

১৫.২  উদ্ভাফন কভ নর্যকল্পনায 

অধ ন- ফার্ল নক মূল্যােন প্রর্িয়ফদন 

ভন্ত্রণারে /র্ফবায়গ বপ্রযণ 

১৫.২.১ অধ ন- ফার্ল নক 

মূূ্ল্যােন  প্রর্িয়ফদন 

বপ্রর্যি  

িার্যখ 
১ ৫-২-২০২1 ১০-২-২০২1 ১৭-২-২০২1 ২০-২-২০২1 ২৫-২-২০২1 

১৫.৩ উদ্ভাফন কভ নর্যকল্পনায 

ফার্লক  

স্ব-মূল্যােন  

১৫.৩.১ ফার্ল নক মূল্যােন 

প্রর্িয়ফদন প্রস্তুিকৃি  

িার্যখ 
৩ ১৫-৭-২০২1 ২০-৭-২০২1 ২৩-৭-২০২1 ২৬-৭-২০২1 ৩০-7-২০২1 

১৫.৪ উদ্ভাফন কভ নর্যকল্পনায 

ফার্লক  

স্ব-মূল্যােন প্রর্িয়ফদন  

ভন্ত্রণারে/র্ফবায়গ বপ্রযণ 

১৫.৪.১ মূল্যােন   

প্রর্িয়ফদন বপ্রর্যি 

িার্যখ 
১ ২০-৭-২০২1 ২৩-৭-২০২1 ২৬-৭-২০২1 ৩০-7-২০২1 ৫-৮-২০২1 

 


