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র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ/অরিদপ্তি/দপ্তরিি িারষ মক উদ্ভািন কর্ মপরিকল্পনা ও অগ্রগরি মূল্যায়ন কাঠারর্া, (২০১৮-২০১৯) 

ক্রর্ 
উরেশ্য 

(Objects) 

রিষরয়ি র্ান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ মক্রর্ (Activities) 

কর্ মসম্পাদন সূচক 

(Performan

ce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্ মস্মপাদন 

সূচরকি র্ান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃি 

অর্মন 

২০১৭-১৮ 

লক্ষ্যর্াত্রা/রনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY) 

প্ররক্ষ্পণ 

(Project 

ion) ২০১৯-

২০ 
অসািািণ অরি উত্তর্ উত্তর্ 

চলরি 

র্ান 

চলরি র্ারনি 

রনরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

১ 

উদ্ভািন 

কর্ মপরিকল্পনা 

প্রণয়ন 

৭ 

১.১ িারষ মক উদ্ভািন 

কর্ মপরিকল্পনা প্রণয়ন 

১.১.১কর্ মপরিকল্পনা 

প্রণীি 
িারিখ ৪ ২৩-৭-১৮ ৩১-৭-১৮ 

৫-৮-১৮ ৯-৮-১৮ ১৪-৮-

১৮ 

২০-৮-১৮ 
 

১.২ িারষ মক উদ্ভািন 

কর্ মপরিকল্পনা র্রন্ত্রপরিষদ 

রিভারগ প্রপ্রিণ 

১.২.১ র্রন্ত্রপরিষদ 

রিভারগ প্রপ্ররিি 

িারিখ 

১ 

২৩-৭-১৮ ১২-৮-১৮ ২০-৮-

১৮ 

২৬-৮-

১৮ 

৩০-৮-

১৮ 

৫-৯-১৮ 

 

১.৩ িারষ মক উদ্ভািন 

কর্ মপরিকল্পনা িথ্য িািায়রন 

প্রকাশ 

১.৩.১ িথ্য 

িািায়রন প্রকারশি 

িারিখ 

২ 

২৩-৭-১৮ ১৬-৮-১৮ ২০-৮-

১৮ 

২৫-৮-

১৮ 

৩০-৮-

১৮ 

৫-৯-১৮ 

 

২ 
ইরনারভশন টিরর্ি 

সভা 
৬ 

২.১ ইরনারভশন টিরর্ি সভা 

অনুষ্ঠান 
২.১.১অনুরষ্ঠি সভা সংখ্যা ৪ ৮ ১০ ০৯ ০৮ - -  

২.২ ইরনারভশন টিরর্ি সভাি 

রসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 
২.২.১ % ২  ১০০ ৯৫ ৮০ ৭৫ -  

৩ 
উদ্ভািন সক্ষ্র্িা 

বৃরদ্ধ 
১০ 

৩.১ এক রদরনি 

ওরিরয়রেশন/ 

কর্ মশালা/প্রসরর্নাি 

৩.১.১ অনুরষ্ঠি 

কর্ মশালা/ প্রসরর্নাি 
সংখ্যা ৩ ১ ১ -- -- -- --  

৩.২ উদ্ভািন সক্ষ্র্িা বৃরদ্ধি 

লরক্ষ্য ০২ রদরনি প্ররশক্ষ্ণ 

আরয়ার্ন 

৩.২.১ আরয়ারর্ি 

প্ররশক্ষ্ণ 

সংখ্যা 

(র্ন) 
৩ -- ৩ -- -- -- --  

৩.৩ উদ্ভািন সক্ষ্র্িা বৃরদ্ধি 

লরক্ষ্য ০৫ রদরনি প্ররশক্ষ্ণ 

আরয়ার্ন 

৩.৩.১ আরয়ারর্ি 

প্ররশক্ষ্ণ 

সংখ্যা 

(র্ন) 
২ -- ৫ -- -- -- --  

উদ্ভািন কার্ মক্ররর্ি সরে 

সম্পৃক্ত কর্ মকিমাগরণি রিরদরশ 

রশক্ষ্া সফি 

৩.৪.১ রশক্ষ্া সফরি 

প্রপ্ররিি 

সংখ্যা 

(র্ন) 
২ -- ৩ ২ ১ - -  

৪ স্বীয় দপ্তরিি প্রসিায় 

উদ্ভািনী িািণা 

/উরযাগ আহিান, 

র্াচাই-িাচাই 

সংক্রান্ত কার্ মক্রর্ 

৪ ৪.১ উদ্ভািনী উরযাগ/ িািণা 

আহিান এিং প্রাপ্ত উদ্ভািনী 

িািণাগুরলা র্াচাই-িাচাইপূি মক 

িারলকা প্রকাশ 

৪.১.১উদ্ভািনী 

উরযারগি িারলকা 

প্রকারশি 

িারিখ ২ -- ৩০-০৮-২০১৮ ০৫-০৯-

২০১৮ 

১০-০৯-

২০১৮ 

১৬-০৯-

২০১৮ 

২০-০৯-২০১৮  

৪.২ উদ্ভািনী উরযাগ/ িািণাসমূহ 

আইরিয়া ব্াংরক 

(ideabank.gov.bd) 

র্র্া িাখা 

৪.২.১ আইরিয়া 

ব্াংরক র্র্াকৃি 

উরযাগ 

সংখ্যা ২ -- ১০-০৯-২০১৮ ১৬-০৯-

২০১৮ 

২০-০৯-

২০১৮ 

২৫-০৯-

২০১৮ 

৩০-০৯-২০১৮  
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ক্রর্ 
উরেশ্য 

(Objects) 

রিষরয়ি র্ান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ মক্রর্ (Activities) 

কর্ মসম্পাদন সূচক 

(Performan

ce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্ মস্মপাদন 

সূচরকি র্ান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃি 

অর্মন 

২০১৭-১৮ 

লক্ষ্যর্াত্রা/রনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY) 

প্ররক্ষ্পণ 

(Project 

ion) ২০১৯-

২০ 
অসািািণ অরি উত্তর্ উত্তর্ 

চলরি 

র্ান 

চলরি র্ারনি 

রনরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

৫ 
উদ্ভািনী উরযারগি 

পাইলটিং 
১০ 

৫.১ নূন্যির্ ০২টি উদ্ভািনী 

উরযারগি পাইলটিং িাস্তিায়ন 

৫.১.১ পাইলটিং 

িাস্তিারয়ি 
িারিখ ৪ 

৩১-০১-

১৮ 
৩০-০৪-২০১৯ 

১৫-০৫-

২০১৯ 

২০-০৫-

২০১৯ 

২৬-০৫-

২০১৯ 
৩০-০৫-২০১৯  

৫.২ র্াঠ পর্ মারয় চলর্ান উদ্ভািনী 

প্রকল্পসমূহ সরির্রর্ন পরিদশ মন 

ও প্ররয়ার্নীয় সহায়িা প্রদান 

৫.২.১ পরিদশ মনকৃি 

প্রকল্প এিং সহায়িা 

প্রদানকৃি প্রকল্প 

সংখ্যা ৪ -- -- -- -- -- ---  

৫.৩ আওিািীন দপ্তি সংস্থাি 

পাইলটিং প্রকরল্পি িারলকা তিরি 

ও ওরয়িসাইরে প্রকাশ 

৫.৩.১ িারলকা প্রণীি 

ও ওরয়িসাইরে 

প্রকারশি 

িারিখ ২ -- ০৫-০৫-২০১৯ 
১২-০৫-

২০১৯ 

১৬-০৫-

২০১৯ 

২০-০৫-

২০১৯ 
২৫-০৫-২০১৯  

৬ 
ইরনারভশন 

প্রশারকরসং 
১০ 

৬.১ নূন্যির্ ০১টি ইরনারভশন 

প্রশারকরসং আরয়ার্ন 

৬.১.১ আরয়ারর্ি 

ইরনারভশন প্রশারকরসং 
িারিখ ৬ -- ১৫-০৫-২০১৯ 

২২-০৫-

২০১৯ 

২৯-০৫-

২০১৯ 

১০-০৬-

২০১৯ 
১৫-০৬-২০১৯  

৬.২ প্রশারকরসং-এি র্াধ্যরর্ 

প্রিরিরকশনরর্াগ্য উদ্ভািনী উরযাগ 

রনি মাচন 

৬.২.১ উদ্ভািনী 

উরযাগ রনি মারচি 
সংখ্যা ৪ -- ৩ ২ ১ - -  

৭ 

উদ্ভািনী উরযাগ 

আঞ্চরলক ও র্ািীয় 

পর্ মারয় িাস্তিায়ন 

৬ 

৭.১ নূন্যির্ ০১টি উদ্ভািনী 

উরযাগ আঞ্চরলক ও র্ািীয় 

পর্ মারয় িাস্তিারয়ি 

৭.১.১ িাস্তিায়রনি 

র্ন্য অরফস আরদশ 

র্ারিকৃি 

িারিখ ৪ -- ১০-০৬-২০১৯ 
১৬-০৬-

২০১৯ 

২০-০৬-

২০১৯ 

২৫-০৬-

২০১৯ 
৩০-০৬-২০১৯  

৭.২ িাস্তিারয়ি উদ্ভািনী 

উরযারগি িকুরর্রেশন তিিী ও 

প্রকাশনা 

৭.২.১ িকুরর্রেশন  

প্রকারশি 
িারিখ ২ -- ১৬-০৬-২০১৯ 

২০-০৬-

২০১৯ 

২৫-০৬-

২০১৯ 

২৮-০৬-

২০১৯ 
৩০-০৬-২০১৯  

৮ ইরনারভশন প্রর্েরিং ৬ 

৮.১ প্রর্েি-প্রর্রে রনি মাচন ও 

িারলকা প্রস্তুি 

৮.১.১ রনি মারচি 

প্রর্েি-প্রর্রেি 

িারলকা 

িারিখ ৩ -- ২৯-০৮-২০১৯ 
০৫-০৯-

২০১৯ 

১০-০৯-

২০১৯ 

১৫-০৯-

২০১৯ 
২০-০৯-২০১৯  

৮.২ দুই রদরনি প্রর্েরিং 

কর্ মশালা আরয়ার্ন 

৮.২.১ আরয়ারর্ি 

প্রর্েরিং কর্ মশালা 

সংখ্যা 

(র্ন) 
৩ --- ৩ ২ ১ - -  

৯ 
স্বীকৃরি িা প্ররণাদনা 

প্রদান 
১০ 

৯.১ উদ্ভািকরদি প্রশংসাসূচক 

উপ- আনুষ্ঠারনক পত্র/ 

সনদপত্র/প্রক্রস্ট/ পুিষ্কাি প্রদান 

৯.১.১ প্রশংসাসূচক 

উপ- আনুষ্ঠারনক পত্র/ 

সনদপত্র/প্রক্রস্ট/ 

পুিষ্কাি প্রদানকৃি 

সংখ্যা 

৫ -- ১ -- -- -- --  

৯.২ উদ্ভািকগরণি প্রদরশ রশক্ষ্া 

সফি/পরশক্ষ্ণ/নরলর্ প্রশয়ারিং 

প্রপ্রাগ্রারর্ প্রপ্রিণ 

৯.২.১ রশক্ষ্া 

সফি/পরশক্ষ্ণ/নরলর্ 

প্রশয়ারিং প্রপ্রাগ্রারর্ 

প্রপ্ররিি 

সংখ্যা 

২ -- ৩ ২ ১ -- --  

   

৯.৩ উদ্ভািকগরণি রিরদরশ রশক্ষ্া 

সফি/পরশক্ষ্ণ/নরলর্ প্রশয়ারিং 

প্রপ্রাগ্রারর্ প্রপ্রিণ 

৯.৩.১ রশক্ষ্া 

সফি/পরশক্ষ্ণ/নরলর্ 

প্রশয়ারিং প্রপ্রাগ্রারর্ 

প্রপ্ররিি 

সংখ্যা 

৩ -- ১ -- -- -- --  
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ক্রর্ 
উরেশ্য 

(Objects) 

রিষরয়ি র্ান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ মক্রর্ (Activities) 

কর্ মসম্পাদন সূচক 

(Performan

ce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্ মস্মপাদন 

সূচরকি র্ান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃি 

অর্মন 

২০১৭-১৮ 

লক্ষ্যর্াত্রা/রনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY) 

প্ররক্ষ্পণ 

(Project 

ion) ২০১৯-

২০ 
অসািািণ অরি উত্তর্ উত্তর্ 

চলরি 

র্ান 

চলরি র্ারনি 

রনরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

১০ 
ইরনারভশন খারি 

িিাে 
৪ 

১০.১ ইরনারভশন সংক্রান্ত 

কার্ মক্রর্ িাস্তিায়রন িারর্ে 

িিাে 

১০.১.১ িারর্ে 

িিােকৃি 
োকা ২ -- -- -- -- -- --  

১০.২ ইরনারভশন সংক্রান্ত 

কার্ মক্রর্ িাস্তিায়রন িিােকৃি 

অর্ ম ব্য় 

১০.২.১ ইরনারভশন 

সংক্রান্ত কার্ মক্রর্ 

িাস্তিায়রন িিােকৃি 

অর্ ম ব্রয়ি 

% ২ -- ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০  

১১ 
পাে মনািশীপ ও 

প্রনেওয়ারকমং 
৩ 

১১.১ সংরিষ্ট প্ররিষ্টান/অংশীর্ন 

রচরিিকিণ ও িারদি সরে 

সর্র ািা স্মািক স্বাক্ষ্ি 

১১.১.১ স্বাক্ষ্রিি 

সর্র ািা স্মািক 

সর্র া

িা 

স্মািরকি 

সংখ্যা 

৩ ৬ ৩ ২ ১ -- ---  

১২ 
ইরনারভশন সংক্রান্ত 

িথ্য হালনাগাদকিণ 
৩ 

১২.১ িথ্য িািায়রন ইরনারভশন 

কণ মরিি সকল িথ্য 

হালনাগাদকিণ 

১২.১.১ িথ্য 

হালনাগাদকৃি 
িারিখ ৩ 

৩১-১২-

১৭ 
৩১-১২-২০১৮ 

০৩-০১-

২০১৯ 

০৮-০১-

২০১৯ 

১৫-০১-

২০১৯ 
২০-০১-২০১৯  

১৩ 
ই-প্রসিা তিিী ও 

িাস্তিায়ন 
৪ 

১৩.১ ই-প্রসিা তিিী ও িাস্তিায়ন 

কিা 

১৩.১.১ নূন্যির্ ০১টি 

ই-প্রসিা িাস্তিারয়ি 
িারিখ ৪ 

৩১-০১-

১৮ 
১৫-০২-২০১৯ 

১৭-০২-

২০১৯ 

৩১-০৩-

২০১৯ 

৩১-০৪-

২০১৯ 
৩০-০৫-২০১৯  

১৪ 
প্রসিা পদ্ধরি 

সহরর্কিণ 
৩ 

১৪.১ নূন্যির্ ০১টি প্রসিা পদ্ধরি 

সহরর্কিণ ও িাস্তিায়ন 

১৪.১.১ সহরর্কিণ 

সংক্রান্ত অরফস 

আরদশ র্ারি 

িারিখ ৩ 
৩১-০১-

১৮ 
১৫-০৫-২০১৯ 

২২-০৫-

২০১৯ 

২৯-০৫-

২০১৯ 

১০-০৬-

২০১৯ 
২০-০৬-২০১৯  

১৫ 

আওিািীন 

অরিদপ্তি/ দপ্তি 

সংস্থাি ইরনারভশন 

কার্ মক্রর্ পরিিীক্ষ্ণ 

৬ 

১৫.১ আওিািীন অরিদপ্তি/দপ্তি 

সংস্থাি ইরনারভশন 

কর্ মপরিকল্পনা প্রণয়ন   কার্ মক্রর্ 

পরিিীক্ষ্ণ 

১৫.১.১ আওিািীন 

অরিদপ্তি/দপ্তি 

সংস্থাি িারষ মক  

কর্ মপরিকল্পনা প্রণীি 

িারিখ ৩ ---- ১৪-০৮-২০১৮ 
২০-০৮-

২০১৮ 

২৬-০৮-

২০১৮ 

২৮-০৮-

২০১৮ 
৩০-০৮-২০১৮  

   

১৫.২ আওিািীন অরিদপ্তি/দপ্তি 

সংস্থাি ইরনারভশন 

কর্ মপরিকল্পনা িাস্তিায়ন অগ্রগরি 

পরিিীক্ষ্ণ 

১৫.২.১ আওিািীন 

অরিদপ্তি/দপ্তি 

সংস্থাি সরে 

আরয়ারর্ি 

ইরনারভশন টিরর্ি 

সভা 

সংখ্যা ৩ --- ৩ ২ ১ - -  
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ক্রর্ 
উরেশ্য 

(Objects) 

রিষরয়ি র্ান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ মক্রর্ (Activities) 

কর্ মসম্পাদন সূচক 

(Performan

ce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্ মস্মপাদন 

সূচরকি র্ান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃি 

অর্মন 

২০১৭-১৮ 

লক্ষ্যর্াত্রা/রনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY) 

প্ররক্ষ্পণ 

(Project 

ion) ২০১৯-

২০ 
অসািািণ অরি উত্তর্ উত্তর্ 

চলরি 

র্ান 

চলরি র্ারনি 

রনরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

১৬ 

উদ্ভািন 

কর্ মপরিকল্পনামূল্যায়

ন 

৮ 

১৬.১ িারষ মক উদ্ভািন 

কর্ মপরিকল্পনাি অি ম-িারষ মক 

প্ররিরিদন মূল্যায়ন 

১৬.১.১ স্ব-মূল্যারয়ি 

অি ম-িারষ মক প্ররিরিদন 
িারিখ ৩ --- ৩১-০১-২০১৯ 

০৫-০২-

২০১৯ 

১০-০২-

২০১৯ 

১৭-০২-

২০১৯ 
২৫-০২-২০১৯  

১৬.২ িারষ মক উদ্ভািন 

কর্ মপরিকল্পনাি অি ম-িারষ মক 

মূল্যায়ন প্ররিরিদন র্রন্ত্রপরিষদ 

রিভারগ প্রপ্রিণ 

১৬.২.১ অি ম-িারষ মক 

মূল্যায়ন প্ররিরিদন 

প্রপ্ররিি 

িারিখ ১ --- ০৫-০২-২০১৯ 
১০-০২-

২০১৯ 

১৭-০২-

২০১৯ 

২০-০২-

২০১৯ 
২৫-০২-২০১০  

১৬.৩ িারষ মক উদ্ভািন 

কর্ মপরিকল্পনাি িারষ মক স্ব-

মূল্যায়ন 

১৬.৩.১ িারষ মক 

মূল্যায়ন প্ররিরিদন 

প্রস্তুিকৃি 

িারিখ ৩ --- ১৫-০৭-২০১৯ 
২০-০৭-

২০১৯ 

২৫-০৭-

২০১৯ 

২৭-০৭-

২০১৯ 
৩১-০৭-২০১৯  

১৬.৪ িারষ মক উদ্ভািন 

কর্ মপরিকল্পনাি িারষ মক স্ব-

মূল্যায়ন প্ররিরিদন র্রন্ত্রপরিষদ 

রিভারগ প্রপ্রিণ 

১৬.৪.১ মূল্যায়ন 

প্ররিরিদন প্রপ্ররিি 
িারিখ ১ --- ২০-০৭-২০১৯ 

২৫-০৭-

২০১৯ 

২৭-০৭-

২০১৯ 

৩১-০৭-

২০১৯ 
০৫-০৮-২০১৯  

 


