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বফএইচবফএপব’য ফাবল িক উদ্ভাবন কভ িবযকল্পনা ২০20-২০২1 

ক্রভ 
উদ্দেশ্য 

(Objectives) 

বফলদ্দেয ভান 

(Weight of 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদ্দকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রক্ষ্যভাত্রা/বনর্ িােক ২০20-২০২১ 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অাধাযর্ অবি উত্তভ উত্তভ চরবি ভান 
চরবি 

ভাদ্দনয বনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ 

উদ্ভাফন কভ িবযকল্পনা 

প্রণয়ন  
8 

১.১ ফাবল িক উদ্ভাফন কভ িবযকল্পনা প্রর্েন ১.১.১কভ িবযকল্পনা প্রর্ীি িাবযখ 5 ৩০-7-২০20 ৪-8-২০20 8-8-২০20 
১1-8-

২০20 
১6-8-

২০20 
১.২ ফাবল িক উদ্ভাফন কভ িবযকল্পনা   

ভন্ত্রর্ারে/বফবাদ্দগ প্রপ্রযর্  
১.২.১ ভন্ত্রর্ারে/ বফবাদ্দগ প্রপ্রবযি  

িাবযখ 
১ 4-8- ২০20 

১1-8- 

২০20 

১6-8- 

২০20 
২২-8- 

২০20 
২৮-8-

২০20 

১.৩ ফাবল িক উদ্ভাফন কভ িবযকল্পনা  তথ্য 

বাতায়নন প্রকা 
১.৩.১ িথ্য ফািােদ্দন প্রকাবি 

তারিখ 
২ 

১0-8- 

২০20 

১4-8- 

২০20 
18-8- 

২০20 
২2-8-

২০20 

28-8-

২০20 

২ ইদ্দনাদ্দবন টিদ্দভয বা ৬ 

২.১ ইদ্দনাদ্দবন টিদ্দভয বা অনুষ্ঠান ২.১.১ বা অনুবষ্ঠি  
ংখ্যা 

 
৪ ৬  ৫ ৪ ৩ ২ 

২.২ ইদ্দনাদ্দবন টিদ্দভয বায বদ্ধান্ত 

ফাস্তফােন 
২.২.১  বদ্ধান্ত ফাস্তফাবেি   % 2 ৯৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ 

৩ 

উদ্ভাফন খানত (ক াড 

নম্বি-3257105) ফযাে 
৪ 

৩.১ উদ্ভাবন-ংক্রান্ত কাম িক্রভ ফাস্তফােদ্দন 

ফাদ্দজট  ফযাে  
৩.১.১ ফাদ্দজট ফযােকৃি  টাকা ২ 

 
    

৩.২ উদ্ভাবন-ংক্রান্ত কাম িক্রভ ফাস্তফােদ্দন 

ফযােকৃি অর্ ি ব্যে  

৩.২.১ উদ্ভাফন-ংক্রান্ত কাম িক্রভ 

ফাস্তফােদ্দন ফযােকৃি অর্ ি ব্যবেি  
% ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ 

৪ ক্ষ্ভিা বৃবদ্ধ 9 

৪.১ উদ্ভাফন ও প্রফা বজকযর্ বফলদ্দে এক 

বদদ্দনয কভ িারা/ প্রবভনায 
৪.১.১ কভ িারা/ প্রবভনায অনুবষ্ঠি ংখ্যা  ৩ ২     

৪.২ উদ্ভাফদ্দন ক্ষ্ভিা বৃবদ্ধয রদ্দক্ষ্য দুই 

বদদ্দনয প্রবক্ষ্র্ আদ্দোজন  
৪.২.১ প্রবক্ষ্র্ আদ্দোবজি 

ংখ্যা  

(জন) 
৩ ২     

৪.৩ প্রফা বজকযপ্রর্ ক্ষ্ভিা বৃবদ্ধয 

রদ্দক্ষ্য দুই বদদ্দনয প্রবক্ষ্র্ আদ্দোজন 
৪.৩.১ প্রবক্ষ্র্ আদ্দোবজি 

ংখ্যা  

(জন) 
3 ২     

৫ 

স্বীে দপ্তদ্দযয প্রফাে 

উদ্ভাফনী ধাযর্া/ উদ্দযাগ 

আফান, মাচাই-ফাছাই-

ংক্রান্ত কাম িক্রভ 

4 

৫.১ উদ্ভাফনী উদ্দযাগ/ধাযর্া আফান এফং 

প্রাপ্ত উদ্ভাফনী  ধযর্াগুদ্দরা  মাচাই-

ফাছাইপূফ িক িাবরকা িথ্য ফািােদ্দন প্রকা  

৫.১.১ উদ্ভাফনী উদ্দযাদ্দগয িাবরকা 

িথ্য ফািােদ্দন প্রকাবি 
িাবযখ 4 ৩-1১-২০20 ৫-11-২০20 

১০-11-

২০20 

১7-11-

২০20 

২০-11-

২০20 

৬ 

উদ্ভাফনী উদ্দযাদ্দগয 

াইরটিং ফাস্তফােন 
6 

৬.১ ন্যযনিভ একটি উদ্ভাফনী উদ্দযাদ্দগয 

াইরটিং ফাস্তফােদ্দনয যকাবয আদ্দদ 

জাবয 

৬.১.১ াইরটিং ফাস্তফােদ্দনয 

আদ্দদ জাবযকৃি 
িাবযখ 3 

১৯-1২-

২০20 

২৪-1২-

২০20 

৩০-11-

২০20 
5-১-২০২1 ১০-১-২০২1 



ক্রভ 
উদ্দেশ্য 
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কভ িম্পাদন 

সূচদ্দকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রক্ষ্যভাত্রা/বনর্ িােক ২০20-২০২১ 
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অাধাযর্ অবি উত্তভ উত্তভ চরবি ভান 
চরবি 

ভাদ্দনয বনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ 

৬.২ উদ্ভাফনী উদ্দযাদ্দগয াইরটিং ফাস্তফােন 

মূল্যায়ন  

৬.২.১ াইরটিং ফাস্তফােন 

মূল্যারয়ত 
তারিখ ৩ 

১-০৩- 

২০২1 
৫-৩- ২০২1 ১০-৩- ২০২1 

১৫-৩- 

২০২1 

১৯-৩- 

২০২1 

৭ 

উদ্ভাফন প্রদ িনী 

(প্রাদ্দকবং) 
৬ 

৭.১ ন্যযনিভ একটি উদ্ভাফন ভন্ত্রর্ারে/বফবাগ 

কর্তিক আদ্দোবজি প্রদ িনীদ্দি (প্রাদ্দকবং) 

অংশগ্রহণ 

৭.১.১ আদ্দোবজি উদ্ভাফন 

প্রদ িনীদ্দি অংগ্রর্ 
িাবযখ ৬ 

১৫-০৫-

২০২1 
২২-৫-২০২1 ২৯-৫-২০২1 

১০-৬-

২০২1 

১৫-৬-

২০২1 

৮ 

উদ্ভাফনী উদ্দযাগ 

আঞ্চবরক ও জািীে 

ম িাদ্দে ফাস্তফােন 

8 
৮.১ ন্যযনিভ একটি উদ্ভাফনী উদ্দযাগ 

আঞ্চবরক/ জািীে ম িাদ্দে ফাস্তফােন 

৮.১.১ ফাস্তফােদ্দনয জন্য অবপ 

আদ্দদ জাবযকৃি  

 

িাবযখ 
8 

 

১০-৬-২০21 ১৬-৬-২০21 ২০-৬-২০21 
২৫-৬-

২০21 

৩০-6-

২০21 

৯ 

স্বীকৃবি ফা প্রকণাদনা 

প্রদান 
7 

৯.১ উদ্ভাফকগর্দ্দক প্রংাসূচক উ-

আনুষ্ঠাবনক ত্র/নদত্র /প্রক্রস্ট/ 

পুযস্কায প্রদান 

৯.১.১ প্রংাসূচক উ-

আনুষ্ঠাবনক ত্র/ নদত্র 

/প্রক্রস্ট/ পুযস্কায প্রদানকৃি 

ংখ্যা 

(জন) 
3 ১০     

৯.২ উদ্ভাফকগর্দ্দক কেনশ বক্ষ্া 

পয/প্রবক্ষ্র্ /নদ্দরজ প্রোবযং  প্রপ্রাগ্রাদ্দভ 

প্রপ্রযর্ 

৯.২.১ বক্ষ্া পয/ 

প্রবক্ষ্র্/নদ্দরজ প্রোবযং  প্রপ্রাগ্রাদ্দভ 

প্রপ্রবযি 

ংখ্যা 

(জন) 
2 ২০     

৯.৩ উদ্ভাবন  ার্ যক্রনেি সনে সম্পৃক্ত 

 ে য তযাগণন  বফদ্দদদ্দ বক্ষ্া পয/ 

প্রবক্ষ্র্ /নদ্দরজ প্রোবযং  প্রপ্রাগ্রাদ্দভ প্রপ্রযর্  

৯.৩.১ বক্ষ্া পয/ 

প্রবক্ষ্র্/নদ্দরজ প্রোবযং  প্রপ্রাগ্রাদ্দভ 

প্রপ্রবযি  

ংখ্যা  

(জন) 
2 

৫ 

    

১০ 
তথ্য 

বাতায়নহালনাগাে িণ 
8 

১০.১ ইননানেশন টিনেি পূণ যাে তথ্যসহ 

বছিরেরি  উদ্ভাবননি  স ল তথ্য 

আপনলাড/ হালনাগাে িণ 

১০.১.১ উদ্ভাবনের তথ্য 

আপনলাডকৃত/ হালনাগােকৃত 

রনয়রেত 

(%) 
৪ 100 90 80 70 ৬০ 

১০.২ বছরভিভিক পাইলট ও বাস্তবাভিত 

সসবা সহভিকরনের তথ্য   আপনলাড/ 

হালনাগাে িণ 

 

১০.২.১ সসবা সহভিকরনের তথ্য 

আপনলাড/ হালনাগােকৃত 
 % ২ 100 90 80 70 

৬০ 

১০.৩ বাস্তবাভিত ভিভিটাল-সসবার তথ্য   

আপনলাড/ হালনাগাে িণ 

 

১০.৩.১ ভিভিটাল-সসবার তথ্য 

আপনলাড/ হালনাগােকৃত 
% 2 100 90 80 70 

৬০ 

১১ 
রডরজটাল কসবা ততরি ও 

বাস্তবায়ন 
৪ 

 ১১.১ ন্যূেতম একটি ভিভিটাল সসবা ততরি 

ও বাস্তবায়ন  িা 

 

১১.১.১ একটি ভিভিটাল সসবা 

বাস্তবাভিত 
তারিখ ৪ ১৫-২-২০২1 ১৫-৩-২০২1 ৩১-৩-২০২1 

৩০-৪-

২০২1 

৩০-৫-

২০২1 

১২ কসবা সহরজ িণ ৮ 
১২.১ ন্যূেতম একটি কসবা পদ্ধরত 

সহরজ িনণি পাইলটিং বাস্তবায়ন 

১২.১.১ সহরজ িনণি পাইলটিং 

বাস্তবায়ননর অভিস আনেশ 

িাভরকৃত 

তারিখ 4 
১৫-১০- 

২০20 

২০-১০- 

২০20 

২৪-১০- 

২০20 

২৮-১০- 

২০20 

৩০-১০- 

২০20 



ক্রভ 
উদ্দেশ্য 

(Objectives) 

বফলদ্দেয ভান 

(Weight of 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদ্দকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রক্ষ্যভাত্রা/বনর্ িােক ২০20-২০২১ 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অাধাযর্ অবি উত্তভ উত্তভ চরবি ভান 
চরবি 

ভাদ্দনয বনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ 

 

১২.২ ন্যূেতম একটি কসবা পদ্ধরত 

সহরজ িণ সারানেনশ সম্প্রসারে/ 

সরভিনকশে 

 ১২.২.১ সসবা সহরজ িণ   

বাস্তবায়নন চুড়ান্ত অরিস আনেশ 

িাভরকৃত 

 

তারিখ 4 
১৫-০৪-

২০২1 
৩০-৪-২০২1 ১৫-৫-২০২1 

৩০-৫-

২০২1 

১৫-৬-

২০২1 

১৩ পভরবীক্ষে ৭ 

১৩.১ উদ্ভাবেগনের উদ্ভাবেী উনযাগ 

বাস্তবািে কম মপভরকল্পো (কূানলণ্ডার) 

প্রেিে কার্ মক্রম পভরবীক্ষে  

১৩.১.১ উদ্ভাবেগনের উদ্ভাবেী 

উনযাগ বাস্তবািে কম মপভরকল্পো 

প্রেীত  

 

িাবযখ  ৩ 
১৯-1২-

২০20 

২৪-1২-

২০20 

৩০-11-

২০20 
5-১-২০২1 ১০-১-২০২1 

১৩.২  উদ্ভাবেী উনযাগ 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 িাদ্দে চরভান উদ্ভাফনী 

প্রকল্পমূ দ্দযজবভন বযদ িন ও 

প্রদ্দোজনীে ােিা প্রদান 

১৩.৩.১ প্রকল্প বযদ িনকৃি এফং 

ােিা প্রদানকৃি      
ংখ্যা ( য়টি) ২ ২     

১৪ 
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১৪.১ ফাস্তফাবেি উদ্ভাফনী উদ্দযাদ্দগয 

ডকুদ্দভদ্দেন তিবয ও প্রকানা (াইরট ও 

ম্প্রাবযি) 

১৪.১.১ ডকুদ্দভদ্দেন  প্রকাবি 
 

িাবযখ 
৪ 

২০-০৫-

২০২1 
২৫-৫-২০২1 ৩১-৫-২০২1 

১০-৬-

২০২1 

১৫-৬-

২০২1 

১৪.২ সসবা সহভিকরনের িকুনমনেশে 

তিবয ও প্রকানা 
১৪.২.১ িকুনমনেশে প্রকাভশত তারিখ ৩ 

২০-০৫-

২০২1 
২৫-৫-২০২1 ৩১-৫-২০২1 

১০-৬-

২০২1 

১৫-৬-

২০২1 

1৫ 

উদ্ভাফন কভ িবযকল্পনা 

মূল্যায়ন 
৮ 

১৫.১ উদ্ভাফন বযকল্পনায অধ ি-ফাবলক স্ব-

মূল্যােন 

১৫.১.১ অধ ি- ফাবল িক প্ররতনবেন স্ব-

মূল্যাবেি 

িাবযখ 
৩ ৩০-1-২০২1 ৫-২-২০২1 ১০-২-২০২1 ১৭-২-২০২1 

২০-২-

২০২1 

১৫.২  উদ্ভাফন  ে যবযকল্পনায অধ ি- ফাবল িক 

মূল্যােন প্রবিদ্দফদন ভন্ত্রর্ারে/ বফবাদ্দগ 

প্রপ্রযর্ 

১৫.২.১ অধ ি- ফাবল িক মূূ্ল্যােন  

প্রবিদ্দফদন প্রপ্রবযি  

িাবযখ 
১ ৫-২-২০২1 ১০-২-২০২1 ১৭-২-২০২1 

২০-২-

২০২1 

২৫-২-

২০২1 

১৫.৩ উদ্ভাফন  ে যবযকল্পনায ফাবলক স্ব-

মূল্যােন  

১৫.৩.১ ফাবল িক মূল্যােন প্রবিদ্দফদন 

প্রস্তুিকৃি  

িাবযখ 
৩ ১৫-৭-২০২1 ২০-৭-২০২1 ২৩-৭-২০২1 

২৬-৭-

২০২1 

৩০-7-

২০২1 

১৫.৪ উদ্ভাফন  ে যবযকল্পনায ফাবলক স্ব-

মূল্যােন প্রবিদ্দফদন  ভন্ত্রর্ারে/ বফবাদ্দগ 

প্রপ্রযর্ 

১৫.৪.১ মূল্যােন   প্রবিদ্দফদন 

প্রপ্রবযি 

িাবযখ 
১ ২০-৭-২০২1 ২৩-৭-২০২1 ২৬-৭-২০২1 

৩০-7-

২০২1 
৫-৮-২০২1 

 


