
 

 

 

ক্রমি

ক 

উদ্দেশ্য 

(Objects) 

মিষদ্দের 

িান 

(Weight 

of 

Subject

) 

কার্ যক্রি 

(Activities) 

কি যসম্পাদনসূচক 

(Performanc

e Indicators) 

একক 

(Unit) 

কি যসম্পাদন 

সূচদ্দকর িান 

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৭

-

২০১৮ 

লক্ষ্যিাত্রা/মনর্ যােক ২০১৮-১৯ প্রদ্দক্ষ্পন 

(Projection

) 
অসাধার

ন 

অমত 

উত্তি 

উত্তি চলমত 

িান 

চলমত 

িাদ্দনর 

মনদ্দে 

১০০% ১০০

% 

১০০

% 

১০০

% 

১০০

% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

1.  উদ্ভািন 

কি যপমরকল্পনা 

প্রর্েন 

৭ ১.১ িামষ যক উদ্ভািন 

কি যপমরকল্পনা প্রর্েন 

১.১.১ উদ্ভািন 

কি যপমরকল্পনা প্রর্ীত 

তামরখ ৪        

১.২ িামষ যক উদ্ভািন 

কি যপমরকল্পনা 

িমিপমরষদ মিভাদ্দে 

প্রপ্ররর্ 

১.২.১ িমিপমরষদ 

মিভাদ্দে প্রপ্রমরত 

তামরখ ১        

১.৩ িামষ যক উদ্ভািন 

কি যপমরকল্পনা তথ্য 

িাতােদ্দন প্রকাশ 

১.৩.১ তথ্য 

িাতােদ্দন প্রকামশত 

তামরখ ২        

2.  ইদ্দনাদ্দভশন 

টিদ্দির সভা 

৬ ২.১ ইদ্দনাদ্দভশন 

টিদ্দির সভা অনুষ্ঠান 

২.১.১ অনুমষ্ঠত সভা সংখ্যা ৪        

২.২ ইদ্দনাদ্দভশন 

টিদ্দির সভার মসদ্ধামি 

িাস্তিােন 

২.২.১ িাস্তিামেত 

মসদ্ধাি 

% ২        

3.  উদ্ভািন 

সক্ষ্িতা বৃমদ্ধ 

১০ ৩.১ এক মদদ্দনর 

ওমরদ্দেদ্দেশন 

/কি যশালা/প্রসমিনার 

৩.১.১ অনুমষ্ঠত 

কি যশালা/প্রসমিনার 

সংখ্যা ৩        

৩.২ উদ্ভািন সক্ষ্িতা 

বৃমদ্ধর লদ্দক্ষ্য ০২ 

মদদ্দনর প্রমশক্ষ্র্ 

আদ্দোর্ন 

৩.২.১ আদ্দর্ামর্ত 

প্রমশক্ষ্র্ 

সংখ্যা 

(র্ন) 

৩        

৩.৩ উদ্ভািন সক্ষ্িতা 

বৃমদ্ধর লদ্দক্ষ্য ০৫ 

৩.৩.১ আদ্দর্ামর্ত 

প্রমশক্ষ্র্ 

সংখ্যা 

(র্ন) 

২        



মদদ্দনর প্রমশক্ষ্র্ 

আদ্দোর্ন 

৩.৪ উদ্ভািন 

কার্ যক্রদ্দির সদ্দে 

সম্পৃক্ত 

কি যকতযােদ্দর্র 

মিদ্দদদ্দশ মশক্ষ্াসফদ্দর 

প্রপ্ররর্ 

৩.৪.১ মশক্ষ্াসফদ্দর 

প্রপ্রমরত 

সংখ্যা 

(র্ন) 

২        

4.  স্বীে দপ্তদ্দরর 

প্রসিাে 

উদ্ভািনী 

ধারর্া/উদ্দযাে 

আহিান, 

র্াচাই-িাছাই-

সংক্রাি 

কার্ যক্রি 

৪ ৪.১ উদ্ভািনী 

উদ্দযাে/ধারনা 

আহিান এিং প্রাপ্ত 

ধারর্াগুদ্দলা র্াচাই 

িাছাইপূি যক তামলকা 

প্রকাশ 

৪.১.১ উদ্ভািনী 

উদ্দযাদ্দের তামলকা 

প্রকামশত 

তামরখ ২        

৪.২ উদ্ভািনী 

উদ্দযাে/ধারনাসমূহ 

আইমিো ব্াংদ্দক 

(ideabank.gov.bd

) র্িা রাখা 

৪.২.১ আইমিো 

ব্াংদ্দক র্িাকৃত 

উদ্দযাে 

সংখ্যা ২        

5.  উদ্ভািনী 

উদ্দযাদ্দের 

পাইলটিং 

১০ ৫.১ নূন্যতি ০২ টি 

উদ্ভািনী উদ্দযাদ্দের 

পাইলটিং িাস্তিােন 

৫.১.১ পাইলটিং 

িাস্তিামেত 

তামরখ ৪        

৫.২ িাঠ পর্ যাদ্দে 

চলিান উদ্ভািনী 

প্রকল্পসমূহ সদ্দরর্মিন 

পমরদশ যন ও 

প্রদ্দোর্নী সহােতা 

প্রদান  

৫.২.১ 

পমরদশ যনকৃতপ্রকল্প 

এিং সহােতা 

প্রদানকৃত প্রকল্প 

সংখ্যা ৪        

৫.৩ আওতাধীন দপ্তর 

সংস্থার পাইলটিং 

প্রকদ্দল্পর তামলকা 

ততমর ও ওদ্দেিসাইদ্দে 

প্রকাশ  

৫.৩.১ তামলকা 

প্রর্ীত ও  

ওদ্দেিসাইদ্দে 

প্রকামশত  

তামরখ ২        

6.  ইদ্দনাদ্দভশন 

প্রশাদ্দকমসং 

১০ ৬.১ নূন্যতি ০১ টি 

ইদ্দনাদ্দভশন 

প্রশাদ্দকমসং আদ্দোর্ন 

৬.১.১ 

আদ্দোমর্কইদ্দনাদ্দভশ

ন প্রশাদ্দকমসং 

তামরখ ৬        



৬.২ প্রশাদ্দকমসং- এর 

িাধ্যদ্দি 

প্ররমিদ্দকশনদ্দর্াগ্য 

উদ্ভািনী উদ্দযাে 

মনি যাচন 

৬.২.১ উদ্ভািনী 

উদ্দযাে মনি যামচত 

সংখ্যা ৪        

7.  উদ্ভািনী 

উদ্দযাে 

আঞ্চমলক ও 

র্াতীে পর্ যাদ্দে 

িাস্তিােন 

৬ ৭.১ নূন্যতি ০১ টি 

উদ্ভািনী উদ্দযাে 

আঞ্চমলক/ র্াতীে 

পর্ যাদ্দে িাস্তিামেত 

৭.১.১ িাস্তিােদ্দনর 

র্ন্য অমফস আদ্দদশ 

র্ামরকৃত 

তামরখ ৪        

৭.২ িাস্তিামেত 

উদ্ভািনী উদ্দযাদ্দের 

িকুদ্দিদ্দেশন ততমর ও 

প্রকাশনা 

৭.২.১ িকুদ্দিদ্দেশন  

প্রকামশত 

তামরখ ২        

8.  ইদ্দনাদ্দভশদ্দনর 

প্রিেমরং 

৬ ৮.১ প্রিের-প্রিমে 

মনি যাচন ও তামলকা 

প্রস্তুত 

৮.১.১ মনি যামচত  

প্রিের-প্রিমেদ্দদর 

তামলকা 

তামরখ ৩        

৮.২ দুই মদদ্দনর 

প্রিেমরং কি যশালা 

আদ্দর্ার্ন 

৮.২.১ আদ্দর্ামর্ত 

প্রিেমরং কি যশালা 

সংখ্যা ৩        

9.  স্বীকৃত িা 

প্রদ্দর্াদনা 

প্রদান 

১০ ৯.১ উদ্ভািকদ্দদর 

প্রশংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠামনক 

পত্র/সনদপত্র/প্রক্রস্ট/ 

পুরষ্কার প্রদান 

৯.১.১ প্রশংসাসূচক 

উপ-আনুষ্ঠামনক 

পত্র/সনদপত্র/প্রক্রস্ট/ 

পুরষ্কার প্রদানকৃত 

সংখ্যা ৫        

৯.২ উদ্ভািকেদ্দর্র  

প্রদদ্দশ মশক্ষ্া 

সফর/প্রমশক্ষ্র্/নদ্দলর্ 

প্রশোমরং প্রপ্রাগ্রাদ্দি 

প্রপ্ররর্ 

৯.২.১ মশক্ষ্া 

সফর/প্রমশক্ষ্র্/নদ্দল

র্ প্রশোমরং প্রপ্রাগ্রাদ্দি 

প্রপ্রমরত 

সংখ্যা ২        

৯.৩ উদ্ভািকেদ্দর্র  

মিদ্দদদ্দশ মশক্ষ্া 

সফর/প্রমশক্ষ্র্/ 

নদ্দলর্ প্রশোমরং 

প্রপ্রাগ্রাদ্দি প্রপ্ররর্ 

৯.৩.১ মশক্ষ্া 

সফর/প্রমশক্ষ্র্/নদ্দল

র্ প্রশোমরং প্রপ্রাগ্রাদ্দি 

প্রপ্রমরত 

সংখ্যা ৩        

10.  ইদ্দনাদ্দভশন 

খাদ্দত িরাে 

৪ ১০.১ ইদ্দনাদ্দভশন 

সংক্রাি কার্ যক্রি 

১০.১.১ িাদ্দর্ে 

িরােকৃত 

োকা ২        



িাস্তিােদ্দন িাদ্দর্ে 

িরাে 

১০.২ ইদ্দনাদ্দভশন 

সংক্রাি কার্ যক্রি 

িাস্তিােদ্দন িাদ্দর্ে 

িরােকৃত অর্ য ব্ে 

১০.২ ইদ্দনাদ্দভশন 

সংক্রাি কার্ যক্রি 

িাস্তিােদ্দন িাদ্দর্ে 

িরােকৃত অর্ য 

ব্মেত 

% ২        

11.  পাে যনারশীপ ও 

প্রনেওোমকং 

৩ ১১.১ সংমিষ্ট 

প্রমতষ্ঠান/অংশীর্ন 

মচমিতকরর্ ও 

তাদ্দদর সাদ্দর্ 

সিদ্দ াতা স্মারক 

স্বাক্ষ্র 

১১.১.১ স্বাক্ষ্মরত 

সিদ্দ াতা স্মারক  

সিদ্দ া

তা 

স্মারদ্দকর 

সংখ্যা 

৩        

12.  ইদ্দনাদ্দভশন 

সংক্রাি তথ্য 

হালনাোদকর

ন 

৩ ১২.১ তথ্য িাতােদ্দন 

ইদ্দনাদ্দভশন কর্ যাদ্দরর 

সকল তথ্য 

হালনাোদকরন 

১২.১.১ তথ্য 

হালনাোদকৃত 

তামরখ ৩        

13.  ই-প্রসিা ততমর 

ও িাস্তিােন 

৪ ১৩.১ ই-প্রসিা ততমর 

ও িাস্তিােন করা  

১৩.১.১ নূন্যতি ০১ 

টি ই-প্রসিা 

িাস্তিামেত 

তামরখ ৪        

14.  প্রসিা পদ্ধমত 

সহর্ীকরন 

৩ ১৪.১ নূন্যতি ০১ টি 

প্রসিা সহমর্করন ও 

িাস্তিােন  

১৪.১.১ প্রসিা 

সহমর্করন সংক্রাি 

অমফস আদ্দদশ র্ামর 

তামরখ ৩        

15.  আওতাধীন 

অমধদপ্তর/দপ্তর 

সংস্থার 

ইদ্দনাদ্দভশন 

পদ্ধমত 

পমরিীক্ষ্র্ 

৬ ১৫.১ আওতাধীন 

অমধদপ্তর/দপ্তর 

সংস্থার ইদ্দনাদ্দভশন 

কি যপমরকল্পনা প্রর্েন 

কার্ যক্রি পমরিীক্ষ্র্ 

১৫.১. আওতাধীন 

অমধদপ্তর/দপ্তর 

সংস্থার িামষ যক 

কি যপমরকল্পনা প্রর্ীত 

তামরখ ৩        

১৫.২ আওতাধীন 

অমধদপ্তর/দপ্তর 

সংস্থার ইদ্দনাদ্দভশন 

কি যপমরকল্পনা 

িাস্তিােন অগ্রেমত 

পমরিীক্ষ্র্ 

১৫.২.১ আওতাধীন 

অমধদপ্তর/দপ্তর 

সংস্থার সদ্দে 

আদ্দোমর্ত 

ইদ্দনাদ্দভশন টিদ্দির 

সভা 

সংখ্যা ৩        

16.  উদ্ভািন 

কি যপমরকল্পনা 

মূল্যােন 

৮ ১৬.১ িামষ যক উদ্ভািন 

কি যপমরকল্পনার অধ য 

িামষ যক স্ব মূল্যােন 

১৬.১.১ স্ব-মূল্যামেত 

অধ য িামষ যক 

প্রমতদ্দিদন  

তামরখ ৩        



১৬.২ িামষ যক উদ্ভািন 

কি যপমরকল্পনার অধ য 

িামষ যক মূল্যােন 

িমিপমরষদ মিভাদ্দে 

প্রপ্ররর্ 

১৬.২.১ অধ য িামষ যক 

মূল্যােন প্রমতদ্দিদন 

প্রপ্রমরত 

তামরখ ১        

১৬.৩ িামষ যক উদ্ভািন 

কি যপমরকল্পনার 

িামষ যক স্ব মূল্যােন 

১৬.৩.১ িামষ যক  

মূল্যােন প্রমতদ্দিদন 

প্রস্তুতকৃত 

তামরখ ৩        

১৬.৪ িামষ যক উদ্ভািন 

কি যপমরকল্পনার  

িামষ যক মূল্যােন 

িমিপমরষদ মিভাদ্দে 

প্রপ্ররর্ 

১৬.৪.১  মূল্যােন 

প্রমতদ্দিদন প্রপ্রমরত 

তামরখ ১        

 


