
ক্রম উদ্দেশ্য
বিষদ্দের 

মান
কার্ যক্রম

কম যসম্পাদন 

সূচক
একক

কম যসম্পাদন

 সূচদ্দকর 

মান

প্রকৃত 

অর্যন
প্রদ্দেপণ

অসাধারণ অবত উত্তম উত্তম চলবত মান চলবত মাদ্দনর বনদ্দে 

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00%

৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২.১ ইনদ্দেশন টিদ্দমর সো অনুষ্ঠান সংখ্যা ৪ ৯ ৮ ৭

২.২ ইনদ্দেশন টিদ্দমর সোর বসদ্ধান্ত িাস্তিােন % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

৩.১ এক বদদ্দনর অবরদ্দেদ্দেশন সংখ্যা ৩

৩.৪ উদ্ভািন কার্ যক্রদ্দমর সাদ্দে সম্পৃক্ত সংখ্যা ২ ৩ ২ ১

৩.৫ করমকরতাদ্দদর বিদ্দদদ্দশ বশো সফর সংখ্যা ২

৪.১ উদ্ভিনী উদ্দযাগ তাবরখ ২ ৩০-৭-১৮ ০৪/০৮/২০১৮ ১০/০৮/২০১৮ ১০/০৮/২০১৮

৪.২ উদ্ভিনী উদ্দযাগ সংখ্যা ৪ ৩০-৮-১৮ ০৪/০৯/২০১৮ ১০/০৯/২০১৮ ১০/০৯/২০১৮

ক্রম উদ্দেশ্য
বিষদ্দের 

মান
কার্ যক্রম

কম যসম্পাদন 

সূচক
একক

কম যসম্পাদন

 সূচদ্দকর 

মান

প্রকৃত 

অর্যন
প্রদ্দেপণ

অসাধারণ অবত উত্তম উত্তম চলবত মান চলবত মাদ্দনর বনদ্দে 

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00%

৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩

৪

৫

৭৩২ ৪ ৫ ৬

১.১ িাবষ যক উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা প্রণেন ১.১.১ 

কম যপবরকল্পনা 
তাবরখ ৪

১ ২ ৩

টেবলদ্দফান বশল্প সংস্থা বলবমদ্দেড এর িাবষ যক উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা ও িাস্তিােন অগ্রগবত মূল্যােন কাঠাদ্দমা, ২০১৮-২০১৯

৫.২ মাঠ পর্ যাদ্দে চলমান উদ্ভিনী প্রকল্পসমূহ 

সদ্দরর্বমন পবরদশ যন ও প্রদ্দোর্নীে সহেতা প্রদান
উদ্ভধনী উদ্দযাদ্দগর পাইলটিং

১০

৫.৩ আওতাবদন দপ্তর সংস্থার পাইলটিং প্রকদ্দল্পর 

তাবলকা ততবর ও ওদ্দেিসাইদ্দে প্রকাশ

সংখ্যা 

তাবরখ ৬

২

লেযমাত্রা/বনণ যােক ১৮-১৯

ইনদ্দেশন টিদ্দমর সো

উদ্ভািন সেমতা বৃবদ্ধ

স্বীে দপ্তদ্দরর উদ্দবািনী ধারণা/ উদ্দযাগ 

আহিান, র্াচাই িাছাই সংক্রান্ত কার্ যক্রম

৬

১০

৪

১

১ উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা প্রণেন ৭

২

৩০-৮-১৮ ০৪/০৯/২০১৮ ১০/০৯/২০১৮ ১০/০৯/২০১৮

৩০-৮-১৮ ৩০-৭-১৮ ০৪/০৮/২০১৮ ১০/০৮/২০১৮ ১০/০৮/২০১৮

১.২ িাবষ যক উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা মন্ত্রীপবরষদ 

বিোদ্দগ টপ্ররণ

১.৩ িাবষ যক উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা তথ্য িাতােদ্দন 

প্রকাশ

৩.২উদ্ভািন সেমতা বৃবদ্ধর লদ্দে ০২ বদদ্দনর 

প্রবশেণ আদ্দোর্ন

৩.৩ উদ্ভািন সেমতা বৃবদ্ধর লদ্দে ০৫ বদদ্দনর 

প্রবশেণ আদ্দোর্ন

৫.১ নুেতম দুইটি উদ্ভিনী উদ্দযাদ্দগর পাইলটিং 

িাস্তিােন
০৪/০৯/২০১৮ ১০/০৯/২০১৮ ১০/০৯/২০১৮

সংখ্যা ২

তাবরখ ৪ ৩০-৮-১৮ 

৪ ৫ ৬ ৭

০৪/১০/২০১৮ ১০/১০/২০১৮ ১০/১০/২০১৮

তাবরখ ১ ৩০-৮-১৮ ০৪/০৯/২০১৮ ১০/০৯/২০১৮ ১০/০৯/২০১৮ ১০/০৯/২০১৮

তাবরখ ২

সংখ্যা ৩

৩০-৮-১৮ ১০/১০/২০১৮

লেযমাত্রা/বনণ যােক ১৮-১৯



৬.১ নুেতম ১টি টশাদ্দকবসং আদ্দোর্ন তাবরখ ৪

সংখ্যা ৪

৭.১ নুেতম ১টি উদ্ভিনী উদ্দযাগ আঞ্চবলক তাবরখ ২ ৩০-৭-১৮ ০৪/০৮/২০১৮ ১০/০৮/২০১৮ ১০/০৮/২০১৮

৭.২ িাস্তিাবেত উদ্ভিনী উদ্দযাদ্দগর ডকুদ্দমদ্দেশন তাবরখ ৩ ৩০-৮-১৮ ০৪/০৯/২০১৮ ১০/০৯/২০১৮ ১০/০৯/২০১৮

৮.১ টমের-টমবে বনি যাচন ও তাবলকা প্রস্তুত তাবরখ ৩ ৩০-৮-১৮ ০৪/১০/২০১৮ ১০/১০/২০১৮ ১০/১০/২০১৮

৮.২ দুই বদদ্দনর টমেবরং কম যশালা আদ্দোর্ন সংখ্যা ৫

ক্রম উদ্দেশ্য
বিষদ্দের 

মান
কার্ যক্রম

কম যসম্পাদন 

সূচক
একক

কম যসম্পাদন

 সূচদ্দকর 

মান

প্রকৃত 

অর্যন
প্রদ্দেপণ

অসাধারণ অবত উত্তম উত্তম চলবত মান চলবত মাদ্দনর বনদ্দে 

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00%

৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৯.২ উদ্ভািকগদ্দনর টদদ্দশ বশো সফর সংখ্যা ৩

৯.৩ উদ্ভািকগদ্দনর বিদ্দদদ্দশ বশো সফর সংখ্যা ২

১১ পাে যনারবশপ ও টনেওোবকযং

৩

১১.১ সং সংবিষ্ট প্রবতষ্ঠান / অংবশর্ন 

সনাক্তকরন ও তাদ্দদর সাদ্দে সমর্তা স্মারক 

স্বাের

সমদ্দর্াতা

স্মারদ্দকর

সংখ্যা ৩

ক্রম উদ্দেশ্য
বিষদ্দের 

মান
কার্ যক্রম

কম যসম্পাদন 

সূচক
একক

কম যসম্পাদন

 সূচদ্দকর 

মান

প্রকৃত 

অর্যন
প্রদ্দেপণ

অসাধারণ অবত উত্তম উত্তম চলবত মান চলবত মাদ্দনর বনদ্দে 

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00%

৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৩ ই-টসিা ততবর ও িাস্তিােন ৪ ১৩.১ ই-টসিা ততরী ও িাস্তিােন করা তাবরখ ৪ ৩০-৮-১৯ ০৪/০৯/২০১৮ ১০/০৯/২০১৮ ১০/০৯/২০১৮

১৫.১ আওতাধীন অবধদপ্তর  তাবরখ ৩ ৩০-৮-১৯ ৩০-৮-১৯ ৩০-৮-১৯ ৩০-৮-১৯ 

১০ইনদ্দেশন টশাদ্দকবসং৬

১ ২

ইনদ্দেশন টমেবরং

স্বীকৃবত িা প্রদ্দণাদনা প্রদান

৬

১০

তাবরখ ৩ ৩০-৭-১৯ ০৪/০৮/২০১৮

োকা

% ২

২

৬
উদ্ভিনী উদ্দযাগ আঞ্চবলক ও র্াতীে 

পর্ যাদ্দে িাস্তিােন
৭

৪ইনদ্দেশন খাদ্দত িরাে১০

১২.১ তথ্য িাতােদ্দন ইনদ্দেশন কন যাদ্দরর সকল 

তথ্য হালনাগাতকরণ৩ইনদ্দেশন সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদকরণ১২

৮

৯

আত্ততাধীন অবধদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার 

ইদ্দনাদ্দেশন কার্ যক্রম পবরিীেন ৬
১৫

১০/০৮/২০১৮ ১০/০৮/২০১৮

৬.২ টশাদ্দকবসং এর মাধ্যদ্দম টরবিদ্দকশন টর্াগ্য 

উদ্ভিবন উদ্দযাগ বনি যাচন

৯.১ উদ্ভািকদ্দদর প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠাবনক পত্র

১০.১ ইনদ্দেশন সংক্রান্ত কার্ যক্রম িাস্তিােদ্দন 

িাদ্দর্ে িরাে

১০.২ ইনদ্দেশন সংক্রান্ত কার্ যক্রম িাস্তিােদ্দন 

িরােকৃত অে য ব্যে

তাবরখ ৩ ৩০-৮-১৯ 
১৪.১নুন্যতম ১টি টসিা পদ্ধবত সহবর্করন ও 

িাস্তিােন
৩টসিা পদ্ধবত সহবর্করণ১৪ ০৪/১০/২০১৮ ১০/১০/২০১৮ ১০/১০/২০১৮

লেযমাত্রা/বনণ যােক ১৮-১৯

সংখ্যা ২

৩ ৪ ৫ ৬ ৭

লেযমাত্রা/বনণ যােক ১৮-১৯

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭



১৫.২ আওতাধীন অবধদপ্তর  সংখ্যা ৩

১৬.১ মূল্যােন তাবরখ ৩ ৩০-৭-১৮ ০৪/০৮/২০১৮ ১০/০৮/২০১৮ ১০/০৮/২০১৮ ১০/০৮/২০১৮

৮উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা মূল্যােন১৬

১৬.২ িাবষ যক উদ্ভািন কম যপবরকল্পনার অে য-িাবষ যক 

মূল্যােন প্রবতদ্দিদন মবন্ত্রপবরষদ বিোদ্দগ টপ্ররণ

১৬.৪ িাবষ যক উদ্ভািন কম যপবরকল্পনার িাবষ যক স্ব-

মূল্যােন প্রবতদ্দিদন মবন্ত্রপবরষদ বিোদ্দগ টপ্ররণ

আত্ততাধীন অবধদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার 

ইদ্দনাদ্দেশন কার্ যক্রম পবরিীেন ৬
১৫

৩০-৭-১৮ ০৪/০৯/২০১৮

তাবরখ 

তাবরখ ১

১

তাবরখ ৩

৩০-৭-১৮ 

৩০-৭-১৮ 

০৪/০৯/২০১৮

০৪/১০/২০১৮

১০/০৯/২০১৮

১০/১০/২০১৮ ১০/১০/২০১৮

১০/০৯/২০১৮ ১০/০৯/২০১৮

১০/১০/২০১৮

১০/০৯/২০১৮ ১০/০৯/২০১৮ ১০/০৯/২০১৮
১৬.৩ িাবষ যক উদ্ভািন কম যপবরকল্পনার িাবষ যক স্ব-

মূল্যােন






