
মন্ত্রণায়/বিভাগ/অবিদপ্তর/দপ্তররর িাব িক উদ্ভািন কম িপবরকল্পনা ও িাস্তিায়ন অগ্রগবি মূল্যায়ন কাঠারমা, ২০১৮-২০১৯ 
ক্রম উরেশ্য 

(Objective) 

বিরয়র মান 

(Weight 

of 

Subject) 

কায িক্রম  

(Activities) 

কম িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম িম্পাদন সূচরকর 

মান (Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত 

অর্িন 

২০১৭-১৮ 

ক্ষ্যমাত্রা/বনণ িায়ক ২০১৮-২০১৯ 

(Target/Criteria Value for FY) 

প্ররক্ষ্পণ 

(Proj

ectio

n) 

২০১৯-

২০ 

অািারণ 

 

অবি উত্তম 

 

উত্তম  চরতত ভান   চবি 

মারনর বনরে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

 

 

১ 

 

 

উদ্ভাফন 

কভ মতযকল্পনা 

প্রণয়ন 

 

 

 

৭ 

১.১ ফাতল মক উদ্ভাফন কভ মতযকল্পনা 

প্রণয়ন 

১.১.১ কভ মতযকল্পনা 

প্রণীত 

তাতযখ ক্ষ্যমাত্রা  ২২-০৭-১৮ ২৫-০৭-১৮ ২৮-০৭-১৮ ৩১-০৭-১৮ ০৩-০৮-১৮  

প্রকৃি অর্িন        

১.২ ফাতল মক উদ্ভাফন কভ মতযকল্পনা 

ভতিতযলদ তফবাগগ প্রপ্রযণ 

১.২.১ ভতিতযলদ 

তফবাগগ প্রপ্রতযত 

তাতযখ ক্ষ্যমাত্রা  -- -- -- -- --  

প্রকৃি অর্িন        

১.৩ ফাতল মক  উদ্ভাফন কভ মতযকল্পনা 

তথ্য ফাতায়গন প্রকা 

১.৩.১ তথ্য  ফাতায়গন 

প্রকাতত 

তাতযখ ক্ষ্যমাত্রা  ৩১-০৭-১৮ ০৪-০৮-১৮ ০৮-০৮-১৮ ১২-০৮-১৮ ১৬-০৮-১৮  

প্রকৃি অর্িন        

 

২ 

 

ইগনাগবন  টিগভয 

বা 

 

৬ 

২.১ ইগনাগবন  টিগভয বা অনুষ্ঠান ২.১.১ অনুতষ্ঠত বা ংখ্যা ক্ষ্যমাত্রা  ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬  

প্রকৃি অর্িন        

২.২ ইগনাগবন টিগভয বায় তদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

২.২.১ ফাস্তফাতয়ত  

তদ্ধান্ত 

% ক্ষ্যমাত্রা  ৭০% ৬০% ৫০% ৪০% ৩০%  

প্রকৃি অর্িন        

 

 

 

 

৩ 

 

 

 

 

উদ্ভাফন ক্ষভতা 

 

 

 

 

১০ 

৩.১ এক তদগনয ওতযগয়নগেন 

/কভ মারা/প্রতভনায 

৩.১.১ অনুতষ্ঠত 

কভ মারা/প্রতভনায 

ংখ্যা ক্ষ্যমাত্রা  ৬ ৫ ৪ ৩ ২  

প্রকৃি অর্িন        

৩.২ উদ্ভাফন ক্ষভতা বৃতদ্ধয রগক্ষে ০২ 

তদগনয প্রতক্ষণ আগয়াজন 

৩.২.১ আগয়াতজত 

প্রতক্ষণ 

ংখ্যা 

(জন) 

ক্ষ্যমাত্রা  ৪ ৩ ২ ১ --  

প্রকৃি অর্িন        

৩.৩ উদ্ভাফন ক্ষভতা বৃতদ্ধয রগক্ষে 

০৫ তদগনয  প্রতক্ষণ আগয়াজন 

৩.৩.১ আগয়াতজত  

প্রতক্ষণ 

ংখ্যা 

(জন) 

ক্ষ্যমাত্রা  ৩ ২ ১ -- --  

প্রকৃি অর্িন        

৩.৪ উদ্ভাফন কাম মক্রগভয  গে 

ম্পৃক্ত কভ মকতমাগগণয তফগদগ তক্ষা 

পয 

৩.৪.১ তক্ষা পগয 

প্রপ্রতযত 

ংখ্যা 

(জন) 

ক্ষ্যমাত্রা  ৪ ৩ ২ ১ --  

প্রকৃি অর্িন        

 

 

৪ 

স্বীয় দপ্তগযয প্রফায় 

উদ্ভাফনী ধাযণা/ 

উগযাগ আফান,  

মাচাই-ফাছাই-

ংক্রান্ত কাম মক্রভ 

 

 

৪ 

৪.১ উদ্ভাফনী উগযাগ/ধাযণা আফান 

এফং প্রাপ্ত উদ্ভাফনী ধযণগুগরা মাচাই-

ফাছাইপূফ মক তাতরকা প্রকা 

৪.১.১ উদ্ভাফনী 

উগযাগগয তাতরকা 

প্রকাতত 

তাতযখ ক্ষ্যমাত্রা  ৩১-০৪-১৯ ০৫-০৫-১৯ ১০-০৫-১৯ ১৫-০৫-১৯ ২০-০৫-১৯  

প্রকৃি অর্িন        

৪.২ উদ্ভাফনী উগযাগ/ধাযণামূ 

আইতিয়া ব্াংগক 

(ideabank.gov.bd) জভা যাখা 

৪.২.১ আইতিয়া 

ব্াংগক জভাকৃত 

উগযাগ 

ংখ্যা ক্ষ্যমাত্রা  ৩ ২ ১ -- --  

প্রকৃি অর্িন        

 

৫ 

 

উদ্ভাফনী উগযাগগয 

াইরটিং 

 

১০ 

৫.১ নূন্যতভ ০২টি উদ্ভাফনী উগযাগগয  

াইরটিং ফাস্তফায়ন 

৫.১.১ াইরটিং 

ফাস্তফাতয়ত 

তাতযখ ক্ষ্যমাত্রা  ৩০-০৫-১৯ ০৫-০৬-১৯ ১০-০৬-১৯ ১৫-০৬-১৯ ২০-০৬-১৯  

প্রকৃি অর্িন        

৫.২ ভাঠ ম মাগয়য চরভান উদ্ভাফনী 

প্রকল্পমূ গযজতভন তযদ মন ও 

প্রগয়াজনীয় ায়তা প্রদান 

৫.২.১ তযদ মনকৃত 

প্রকল্প এফং ায়তা 

প্রদানকৃত প্রকল্প 

ংখ্যা ক্ষ্যমাত্রা  -- -- -- -- -- প্রগমাজে 

নয় 

প্রকৃি অর্িন        

 
পৃষ্ঠা নং-১/৫ 



 

ক্রম উরেশ্য 

(Objective) 

বিরয়র মান 

(Weight 

of 

Subject) 

কায িক্রম  

(Activities) 

কম িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম িম্পাদন সূচরকর 

মান (Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত 

অর্িন 

২০১৭-১৮ 

ক্ষ্যমাত্রা/বনণ িায়ক ২০১৮-২০১৯ 

(Target/Criteria Value for FY) 

প্ররক্ষ্পণ 

(Proje

ction) 

২০১৯-২০ 

অািারণ 

 

অবি উত্তম 

 

উত্তম  চরতত 

ভান   

চবি মারনর 

বনরে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

   ৫.৩ আওতাধীন দপ্তয ংস্থায 

াইরটিং প্রকগল্পয তাতরকা তততয ও  

ওগয়ফাইগে প্রকা 

৫.৩.১ তাতরকা প্রণীত 

ও ওগয়ফাইগে 

প্রকাতত 

তাতযখ ক্ষ্যমাত্রা  -- -- -- -- -- প্রগমাজে 

নয় প্রকৃি অর্িন       

 

 

৬ 

 

ইগনাগবন 

প্রাগকতং 

 

 

১০ 

৬.১ নূন্যতভ  ০১টি ইগনাগবন 

প্রাগকতং আগয়াজন 

৬.১.১ আগয়াতজত 

ইগনাগবন প্রাগকতং  

তাতযখ ক্ষ্যমাত্রা  ৩০-০৬-১৯ -- -- -- --  

প্রকৃি অর্িন        

৬.২ প্রাগকতং এয ভাধ্যগভ 

প্রযতিগকনগমাগ্য উদ্ভাফনী উগযাগ 

তনফ মাচন 

৬.২.১ উদ্ভাফনী 

উগযাগ তনফ মাতচত 

ংখ্যা ক্ষ্যমাত্রা  ১ -- -- -- --  

প্রকৃি অর্িন        

 

 

৭ 

 

উদ্ভাফনী উগযাগ 

আঞ্চতরক ও জাতীয় 

ম মাগয় ফাস্তফায়ন 

 

 

৬ 

৭.১ নূন্যতভ ০১টি উদ্ভাফনী উগযাগ 

আঞ্চতরক/জাতীয় 

৭.১.১ ফাস্তফায়গনয 

জন্য অতপ আগদ 

জাতযকৃত 

তাতযখ ক্ষ্যমাত্রা  ৩০-০৬-১৯ -- -- -- --  

প্রকৃি অর্িন        

৭.২ ফাস্তফাতয়ত উদ্ভাফনী উগযাগগয 

িকুগভন্টন তততয ও প্রকানা 

৭.২.১ িকুগভন্টন 

প্রকাতত 

তাতযখ ক্ষ্যমাত্রা  ৩০-০৬-১৯ -- -- -- --  

প্রকৃি অর্িন        

 

 

৮ 

 

 

ইগনাগবন প্রভন্টতযং 

 

 

৬ 

৮.১ প্রভন্টয-প্রভতন্ট তনফ মাচন ও তাতরকা 

প্রস্তুত।  

৮.১.১ তনফ মাতচত 

প্রভন্টয-প্রভতন্টয 

তাতরকা 

ংখ্যা ক্ষ্যমাত্রা  ২ ১ -- -- --  

প্রকৃি অর্িন        

৮.২ দুই তদগনয প্রভন্টতযং কভ মারা 

আগয়াজন 

৮.২.১ আগয়াতজত 

প্রভন্টতযং কভ মারা 

ংখ্যা 

(জন) 

ক্ষ্যমাত্রা  ৩ ২ ১ -- --  

প্রকৃি অর্িন        

 

 

 

 

 

৯ 

 

 

 

 

স্বীকৃতত ফা প্রগণাদনা 

প্রদান 

 

 

 

 

 

১০ 

৯.১  উদ্ভাফকগদয প্রংাসূচক উ-

আনুষ্ঠাতনক ত্র/ নদত্র/ প্রক্রস্ট/ 

পুযস্কায প্রদান 

৯.১.১ প্রংাসূচক 

উ-আনুষ্ঠাতনকত্র/ 

নদত্র/ প্রক্রস্ট/ 

পুযস্কায প্রদান 

ংখ্যা ক্ষ্যমাত্রা  ৩ ২ ১ -- --  

প্রকৃি অর্িন        

৯.২ উদ্ভাফকগগণয প্রদগ তক্ষা পয/ 

প্রতক্ষণ/নগরজ প্রয়াতযং প্রপ্রাগ্রাগভ 

প্রপ্রযণ 

৯.২.১ তক্ষা পয/ 

প্রতক্ষণ/নগরজ 

প্রয়াতযং প্রপ্রাগ্রাগভ 

প্রপ্রতযত 

ংখ্যা ক্ষ্যমাত্রা  ৩ ২ ১ -- --  

প্রকৃি অর্িন        

৯.৩ উদ্ভাফকগগণয তফগদগ তক্ষা 

পয/ প্রতক্ষণ/নগরজ প্রয়াতযং 

প্রপ্রাগ্রাগভ প্রপ্রযণ 

৯.৩.২ তক্ষা পয/ 

প্রতক্ষণ/নগরজ 

প্রয়াতযং প্রপ্রাগ্রাগভ 

প্রপ্রতযত 

ংখ্যা ক্ষ্যমাত্রা  ৩ ২ ১ -- --  

প্রকৃি অর্িন        

 

 
পৃষ্ঠা নং-২/৫ 

 



ক্রম উরেশ্য 

(Objective) 

বিরয়র মান 

(Weight 

of 

Subject) 

কায িক্রম  

(Activities) 

কম িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম িম্পাদন সূচরকর 

মান (Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত 

অর্িন 

২০১৭-১৮ 

ক্ষ্যমাত্রা/বনণ িায়ক ২০১৮-২০১৯ 

(Target/Criteria Value for FY) 

প্ররক্ষ্পণ 

(Proje

ction) 

২০১৯-২০ 

অািারণ 

 

অবি উত্তম 

 

উত্তম  চরতত ভান   চবি 

মারনর বনরে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

 

 

১০ 

 

 

ইগনাগবন খাগত 

ফযাদ্দ 

 

 

৪ 

১০.১ ইগনাগবন ংক্রান্ত কাম মক্রভ 

ফাস্তফায়গন ফাগজে ফযাদ্দ 

১০.১.১ ফাগজে 

ফযাদ্দকৃত 

োকা 

(রক্ষ) 

ক্ষ্যমাত্রা  ৩.০০ ২.৫০ ২.০০ ১.৫০ ১.০০  

প্রকৃি অর্িন        

১০.১ ইগনাগবন ংক্রান্ত কাম মক্রভ 

ফাস্তফায়গন ফযাদ্দকৃত অথ ম ব্য় 

১০.১.১ ইগনাগবন 

ংক্রান্ত কাম মক্রভ 

ফাস্তফায়গন ফযাদ্দকৃত 

অথ ম ব্তয়ত 

% ক্ষ্যমাত্রা  ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

প্রকৃি অর্িন        

 

১১ 

 

াে মনাযী ও 

প্রনেওয়াতকমং 

 

৩ 

১১.১ ংতিষ্ট প্রততষ্ঠান/অংীজন 

তচতিতকযণ ও তাগদয গে 

ভগঝাতা স্মাযক স্বাক্ষয 

১১.১.১ স্বাক্ষতযত 

ভগঝাতা স্মাযক 

ভগঝাতা 

স্মাযগকয 

ংখ্যা 

ক্ষ্যমাত্রা  ২ ১ -- -- --  

প্রকৃি অর্িন        

১২ ইগনাগবন ংক্রান্ত 

তথ্য ারনাগাদকযণ 

৩ ১২.১ তথ্য ফাতায়গন ইগনাগবন 

কন মাগযয কর তথ্য ারনাগাদকযণ 

১২.১.১ তথ্য 

ারনাগাদকৃত 

তাতযখ ক্ষ্যমাত্রা  ৩১-১০-১৮ ০৫-১১-১৮ ১০-১১-১৮ ১৫-১১-১৮ ২০-১১-১৮  

প্রকৃি অর্িন        

১৩ ই-প্রফা তততয ও 

ফাস্তফায়ন 

৪ ১৩.১ ই-প্রফা তততয ও ফাস্তফায়ন কযা ১৩.১.১ নূন্যতভ ০১ 

টি ই-প্রফা ফাস্তফাতয়ত 

তাতযখ ক্ষ্যমাত্রা  ১০-০৬-১৯ ১৫-০৬-১৯ ২০-০৬-১৯ ২৫-০৬-১৯ ৩০-০৬-১৯  

প্রকৃি অর্িন        

 

১৪ 

 

প্রফা দ্ধতত 

 

৩ 

১৪.১ নূন্যতভ ০১ টি ই-প্রফা দ্ধতত 

তজকযণ ও ফাস্তফায়ন  

১৪.১.১ তজকযণ-

ংক্রান্ত অতপ 

আগদ জাতয 

তাতযখ ক্ষ্যমাত্রা  ১০-০৬-১৯ ১৫-০৬-১৯ ২০-০৬-১৯ ২৫-০৬-১৯ ৩০-০৬-১৯  

প্রকৃি অর্িন        

 

 

 

১৫ 

 

আওতাধীন 

অতধদপ্তয/দপ্তয 

ংস্থায ইগনাগবন 

কাম মক্রভ তযফীক্ষণ 

 

 

 

৬ 

১৫.১ আওতাধীন অতধদপ্তয/দপ্তয 

ংস্থায ইগনাগবন কভ মতযকল্পনা 

প্রণয়ন কাম মক্রভ তযফীক্ষণ 

১৫.১.১ আওতাধীন 

দপ্তয/ংস্থায ফাতল মক 

কভ মতযকল্পনা প্রণীত  

তাতযখ ক্ষ্যমাত্রা  -- -- -- -- -- প্রগমাজে 

নয় প্রকৃি অর্িন       

১৫.২ আওতাধীন অতধদপ্তয/দপ্তয 

ংস্থায ইগনাগবন কভ মতযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগতত তযফীক্ষণ 

আওতাধীন অতধদপ্তয/ 

দপ্তয ংস্থায গে 

আগয়াতজত 

ইগনাগবন টিগভয 

বা 

ংখ্যা ক্ষ্যমাত্রা  -- -- -- -- -- প্রগমাজে 

নয় প্রকৃি অর্িন       

 

 

 

১৬ 

 

 

উদ্ভাফন 

কভ মতযকল্পনা 

মূল্যায়ন 

 

 

 

৮ 

১৬.১ ফাতল মক উদ্ভাফন তযকল্পনায 

অধ ম-ফাতল মক স্ব-মূল্যায়ন 

১৬.১.১ স্ব-মূল্যাতয়ত 

অধ ম-ফাতল মক প্রততগফদন 

তাতযখ ক্ষ্যমাত্রা  ১৫-০১-১৯ ১৬-০১-১৯ ১৭-০১-১৯ ১৮-০১-১৯ ১৯-০১-১৯  

প্রকৃি অর্িন        

১৬.২ ফাতল মক উদ্ভাফন কভ মতযকল্পনায 

অধ ম-ফাতল মক মূল্যায়ন প্রততগফদন 

ভতিতযলদ তফবাগগ প্রপ্রযণ 

১৬.১.১ অধ ম-ফাতল মক 

মূল্যায়ন প্রততগফদন 

প্রপ্রতযত 

তাতযখ ক্ষ্যমাত্রা  -- --       -- --       --  

প্রকৃি অর্িন        

 
পৃষ্ঠা নং-৩/৫ 

 

 



ক্রম উরেশ্য 

(Objective) 

বিরয়র মান 

(Weight 

of 

Subject) 

কায িক্রম  

(Activities) 

কম িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম িম্পাদন সূচরকর 

মান (Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত 

অর্িন 

২০১৭-১৮ 

ক্ষ্যমাত্রা/বনণ িায়ক ২০১৮-২০১৯ 

(Target/Criteria Value for FY) 

প্ররক্ষ্পণ 

(Proje

ction) 

২০১৯-২০ 

অািারণ 

 

অবি উত্তম 

 

উত্তম  চরতত ভান   চবি 

মারনর বনরে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

   ১৬.৩ ফাতল মক উদ্ভাফন কভ মতযকল্পনায 

ফাতল মক স্ব-মূল্যায়ন 

১৬.৩.১ ফাতল মক 

মূল্যায়ন প্রততগফদন 

প্রস্তুতকৃত 

তাতযখ ক্ষ্যমাত্রা  ১৫-০৭-১৯ ১৬-০৭-১৯ ১৭-০৭-১৯ ১৮-০৭-১৯ ১৯-০৭-১৯  

প্রকৃি অর্িন        

১৬.৪ ফাতল মক উদ্ভাফন কভ মতযকল্পনায 

ফাতল মক স্ব-মূল্যায়ন প্রততগফদন 

ভতিতযলদ তফবাগগ প্রপ্রযণ 

১৬.৪.১ মূল্যায়ন 

প্রততগফদন প্রপ্রতযত 

তাতযখ ক্ষ্যমাত্রা  -- -- -- -- --  

প্রকৃি অর্িন        

 

 

 

পৃষ্ঠা নং-৪/৪ 

 

 

 

 

 

 

 

ইরনারভলন (জুাই ’১৮-জুন ’১৯) 

 

 

 


