
বিটিবিএল এর িাবষ িক উদ্ভািনী কর্ িপবরকল্পনা ছকঃ ২০১৯-২০ 

ক্রম 
উদ্দেশ্য 

(Objectives) 

বিষদ্দের মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

 

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for 2019-2020)   

অসাধারর্ অবি উত্তম উত্তম চলবি মান 
চলবি মাদ্দনর 

বনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ 

উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা 

প্রণয়ন  
7 

১.১ িাবষ যক উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা প্রর্েন  ১.১.১কম যপবরকল্পনা প্রর্ীি িাবরখ 4 ৩০-৬-২০1৯ ৪-৭-২০1৯ 8-৭-২০1৯ ১1-৭-২০1৯ ১6-৭-২০১৯ 

১.২ িাবষ যক উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা   

মন্ত্রর্ালে/বিভাদ্দে প্রপ্ররর্   
১.২.১ মন্ত্রর্ালে/ বিভাদ্দে প্রপ্রবরি  

িাবরখ 
১ 4-৭- ২০1৯ ১1-৭- ২০1৯ ১6-৭- ২০1৯ ২২-৭- ২০1৯ ২৮-৭-২০১৯ 

১.৩ িাবষ যক উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা  তথ্য িাতায়নন 

প্রকাশ 
১.৩.১ িথ্য িািােদ্দন প্রকাবশি 

তাবরখ 
২ ১0-৭- ২০1৯ ১4-৭- ২০1৯ 18-৭- ২০1৯ ২2-৭-২০১৯ 28-৭-২০১৯ 

২ 

ইদ্দনাদ্দভশন টিদ্দমর 

সভা 
৬ 

২.১ ইদ্দনাদ্দভশন টিদ্দমর সভা অনুষ্ঠান ২.১.১ সভা অনুবষ্ঠি  
সংখ্যা 

 
৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ 

২.২ ইদ্দনাদ্দভশন টিদ্দমর সভার বসদ্ধান্ত িাস্তিােন ২.২.১  বসদ্ধান্ত িাস্তিাবেি   % 2 ৯৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ 

৩ 

উদ্ভািন খানত (ককাড 

নম্বর-3257105) 

িরাে 

৪ 

৩.১ উদ্ভািন-সংক্রান্ত কার্ যক্রম িাস্তিােদ্দন িাদ্দেট  

িরাে  
৩.১.১ িাদ্দেট িরােকৃি  টাকা ২ - - - - - 

৩.২ উদ্ভািন-সংক্রান্ত কার্ যক্রম িাস্তিােদ্দন 

িরােকৃি অর্ য ব্যে  

৩.২.১ উদ্ভািন-সংক্রান্ত কার্ যক্রম 

িাস্তিােদ্দন িরােকৃি অর্ য ব্যবেি  
% ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ 

৪ সক্ষ্মিা বৃবদ্ধ 9 

৪.১ উদ্ভািন ও প্রসিা সহবেকরর্ বিষদ্দে এক 

বদদ্দনর কম যশালা/ প্রসবমনার 
৪.১.১ কম যশালা/ প্রসবমনার অনুবষ্ঠি সংখ্যা  ৩ ৪ ৩ ২ ১ - 

৪.২ উদ্ভািদ্দন সক্ষ্মিা বৃবদ্ধর লদ্দক্ষ্য দুই বদদ্দনর 

প্রবশক্ষ্র্ আদ্দোেন  
৪.২.১ প্রবশক্ষ্র্ আদ্দোবেি 

সংখ্যা  

(েন) 
৩ ৭ ৫ ৪ ৩ ২ 

৪.৩ প্রসিা সহবেকরদ্দর্ সক্ষ্মিা বৃবদ্ধর লদ্দক্ষ্য দুই 

বদদ্দনর প্রবশক্ষ্র্ আদ্দোেন 
৪.৩.১ প্রবশক্ষ্র্ আদ্দোবেি 

সংখ্যা  

(েন) 
৩ ৬ ৪ ৩ ২ ১ 

৫ 

স্বীে দপ্তদ্দরর প্রসিাে 

উদ্ভািনী ধারর্া/ 

উদ্দযাে আহিান, 

র্াচাই-িাছাই-সংক্রান্ত 

কার্ যক্রম 

৩ 

৫.১ উদ্ভািনী উদ্দযাে/ধারর্া আহিান এিং প্রাপ্ত 

উদ্ভািনী  ধরর্াগুদ্দলা  র্াচাই-িাছাইপূি যক িাবলকা 

িথ্য িািােদ্দন প্রকাশ  

৫.১.১ উদ্ভািনী উদ্দযাদ্দের িাবলকা 

িথ্য িািােদ্দন প্রকাবশি 
িাবরখ ৩ ৩-1১-২০১৯ ৫-11-২০১৯ ১০-11-২০১৯ ১7-11-২০১৯ ২০-11-২০১৯ 

৬ 

উদ্ভািনী উদ্দযাদ্দের 

পাইলটিং িাস্তিােন 
7 

৬.১ ন্যযনিম একটি উদ্ভািনী উদ্দযাদ্দের পাইলটিং 

িাস্তিােদ্দনর সরকাবর আদ্দদশ োবর 

৬.১.১ পাইলটিং িাস্তিােদ্দনর 

আদ্দদশ োবরকৃি 
িাবরখ ৪ ১৯-1২-২০১৯ ২৪-1২-২০১৯ ৩০-11-২০১৯ 5-১-২০২০ ১০-১-২০২০ 

৬.২ উদ্ভািনী উদ্দযাদ্দের পাইলটিং িাস্তিােন 

মূল্যায়ন  

৬.২.১ পাইলটিং িাস্তিােন 

মূল্যাবয়ত 
তাবরখ ৩ ১-০৩- ২০২০ ৫-৩- ২০২০ ১০-৩- ২০২০ ১৫-৩- ২০২০ ১৯-৩- ২০২০ 
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ক্রম 
উদ্দেশ্য 

(Objectives) 

বিষদ্দের মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 
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কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

 

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for 2019-2020)   

অসাধারর্ অবি উত্তম উত্তম চলবি মান 
চলবি মাদ্দনর 

বনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ 

৭ 

উদ্ভািন প্রদশ যনী 

(প্রশাদ্দকবসং) 
৬ 

৭.১ ন্যযনিম একটি উদ্ভািন মন্ত্রর্ালে/বিভাে কর্তযক 

আদ্দোবেি প্রদশ যনীদ্দি (প্রশাদ্দকবসং) অংশগ্রহণ 

৭.১.১ আদ্দোবেি উদ্ভািন প্রদশ যনীদ্দি 

অংশগ্রহর্ 
িাবরখ ৬ ১৫-০৫-২০২০ ২২-৫-২০২০ ২৯-৫-২০২০ ১০-৬-২০২০ ১৫-৬-২০২০ 

৮ 

উদ্ভািনী উদ্দযাে 

আঞ্চবলক ও োিীে 

পর্ যাদ্দে িাস্তিােন 

৭ 
৮.১ ন্যযনিম একটি উদ্ভািনী উদ্দযাে আঞ্চবলক/ 

োিীে পর্ যাদ্দে িাস্তিােন 

৮.১.১ িাস্তিােদ্দনর েন্য অবিস 

আদ্দদশ োবরকৃি  

 

িাবরখ 
৭ 

 

১০-৬-২০20 
১৬-৬-২০20 ২০-৬-২০20 ২৫-৬-২০20 ৩০-6-২০20 

৯ 

স্বীকৃবি িা প্রকণাদনা 

প্রদান 
9 

৯.১ উদ্ভািকের্দ্দক প্রশংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠাবনক পত্র/সনদপত্র /প্রক্রস্ট/ পুরস্কার 

প্রদান 

৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠাবনক পত্র/ সনদপত্র /প্রক্রস্ট/ 

পুরস্কার প্রদানকৃি 

সংখ্যা 

(জন) 
4 ৪ ৩ ২ ১ - 

৯.২ উদ্ভািকের্দ্দক কেনশ বশক্ষ্া সির/প্রবশক্ষ্র্ 

/নদ্দলে প্রশোবরং  প্রপ্রাগ্রাদ্দম প্রপ্ররর্ 

৯.২.১ বশক্ষ্া সির/ প্রবশক্ষ্র্/নদ্দলে 

প্রশোবরং  প্রপ্রাগ্রাদ্দম প্রপ্রবরি 

সংখ্যা 

(েন) 
2 ৩ ২ ১   

৯.৩ উদ্ভািন কার্ িক্রনর্র িনে িম্পৃক্ত 

কর্ িকতিাগণনক বিদ্দদদ্দশ বশক্ষ্া সির/ প্রবশক্ষ্র্ 

/নদ্দলে প্রশোবরং  প্রপ্রাগ্রাদ্দম প্রপ্ররর্  

৯.৩.১ বশক্ষ্া সির/ প্রবশক্ষ্র্/নদ্দলে 

প্রশোবরং  প্রপ্রাগ্রাদ্দম প্রপ্রবরি  

সংখ্যা  

(জন) 
3 ৫ ৪ ৩ ২ ১ 

১০ 

তথ্য 

িাতায়নহালনাগােকর

ণ 

8 

১০.১ ইননানেশন টিনর্র পূণ িাে তথ্যিহ 

িছরবেবিক উদ্ভািননর  িকল তথ্য আপনলাড/ 

হালনাগােকরণ 

১০.১.১ উদ্ভাবনের তথ্য 

আপনলাডকৃত/ হালনাগােকৃত 

বনয়বর্ত 

(%) 
৪ 100 90 80 70 ৬০ 

১০.২ বছরভিভিক পাইলট ও বাস্তবাভিত সেবা 

েহভিকরনের তথ্য   আপনলাড/ হালনাগােকরণ 

 

১০.২.১ সেবা েহভিকরনের তথ্য 

আপনলাড/ হালনাগােকৃত 
 % ২ 100 90 80 70 

৬০ 

১০.৩ বাস্তবাভিত ভিভিটাল-সেবার তথ্য   

আপনলাড/ হালনাগােকরণ 

 

১০.৩.১ ভিভিটাল-সেবার তথ্য 

আপনলাড/ হালনাগােকৃত 
% 2 100 90 80 70 

৬০ 

১১ 
বডবজটাল কিিা ততবর 

ও িাস্তিায়ন 
৪ 

 ১১.১ ন্যূেতম একটি ভিভিটাল সেবা ততবর ও 

িাস্তিায়ন করা 

 

১১.১.১ একটি ভিভিটাল সেবা 

বাস্তবাভিত 
তাবরখ ৪ ১৫-২-২০২০ ১৫-৩-২০২০ ৩১-৩-২০২০ ৩০-৪-২০২০ ৩০-৫-২০২০ 

১২ কিিা িহবজকরণ ৮ 

 

১২.১ ন্যূেতম একটি কিিা পদ্ধবত িহবজকরনণর 

পাইলটিং িাস্তিায়ন 

 

 

১২.১.১ িহবজকরনণর পাইলটিং 

িাস্তিায়ননর অভিে আনেশ 

িাভরকৃত 

 

তাবরখ 4 ১৫-১০- ২০১৯ 
২০-১০- ২০১৯ ২৪-১০- ২০১৯ ২৮-১০- ২০১৯ ৩০-১০- ২০১৯ 



বিটিবিএল এর িাবষ িক উদ্ভািনী কর্ িপবরকল্পনা ছকঃ ২০১৯-২০ 

ক্রম 
উদ্দেশ্য 

(Objectives) 

বিষদ্দের মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

 

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for 2019-2020)   

অসাধারর্ অবি উত্তম উত্তম চলবি মান 
চলবি মাদ্দনর 

বনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ 

 

১২.২ ন্যূেতম একটি কিিা পদ্ধবত িহবজকরণ 

োরানেনশ েম্প্রোরে/ সরভিনকশে 

 

 

 ১২.২.১ সেবা িহবজকরণ   

িাস্তিায়নন চুড়ান্ত অবিি আনেশ 

িাভরকৃত 

 

তাবরখ 4 ১৫-০৪-২০২০ ৩০-৪-২০২০ ১৫-৫-২০২০ ৩০-৫-২০২০ ১৫-৬-২০২০ 

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  

 

িাবরখ  ৩ ১৯-1২-২০১৯ ২৪-1২-২০১৯ ৩০-11-২০১৯ 5-১-২০২০ ১০-১-২০২০ 

১৩.২  উদ্ভাবেী উনযাগ বাস্তবািে অগ্রগভত 

পভরবীক্ষে   

১৩.২.১ উদ্ভাবকগনের েনে উদ্ভাবেী 

উনযাগ বাস্তবািে অগ্রগভত ভবষনি 

টিনমর েিা আনিাভিত 

সংখ্যা ২ ৩ ২ ১ - - 

১৩.৩ মাঠ পর্ যাদ্দে চলমান উদ্ভািনী প্রকল্পসমূহ 

সদ্দরেবমন পবরদশ যন ও প্রদ্দোেনীে সহােিা প্রদান 

১৩.৩.১ প্রকল্প পবরদশ যনকৃি এিং 

সহােিা প্রদানকৃি      

সংখ্যা 

(কয়টি) 
২ ২ ১ - - - 

১৪ 
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১৪.১ িাস্তিাবেি উদ্ভািনী উদ্দযাদ্দের ডকুদ্দমদ্দেশন 

তিবর ও প্রকাশনা (পাইলট ও সম্প্রসাবরি) 
১৪.১.১ ডকুদ্দমদ্দেশন  প্রকাবশি 

 

িাবরখ 
৪ ২০-০৫-২০২০ ২৫-৫-২০২০ ৩১-৫-২০২০ ১০-৬-২০২০ ১৫-৬-২০২০ 

১৪.২ সেবা েহভিকরনের িকুনমনেশে তিবর ও 

প্রকাশনা 
১৪.২.১ িকুনমনেশে প্রকাভশত তাবরখ ৩ ২০-০৫-২০২০ ২৫-৫-২০২০ ৩১-৫-২০২০ ১০-৬-২০২০ ১৫-৬-২০২০ 

1৫ 

উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা 

মূল্যায়ন 
৮ 

১৫.১ উদ্ভািন পবরকল্পনার অধ য-িাবষক স্ব-মূল্যােন 
১৫.১.১ অধ য- িাবষ যক প্রবতনিেন স্ব-

মূল্যাবেি 

িাবরখ 
৩ ৩০-1-২০২০ ৫-২-২০২০ ১০-২-২০২০ ১৭-২-২০২০ ২০-২-২০২০ 

১৫.২  উদ্ভািন কর্ িপবরকল্পনার অধ য- িাবষ যক 

মূল্যােন প্রবিদ্দিদন মন্ত্রর্ালে/ বিভাদ্দে প্রপ্ররর্ 

১৫.২.১ অধ য- িাবষ যক মূূ্ল্যােন  

প্রবিদ্দিদন প্রপ্রবরি  

িাবরখ 
১ ৫-২-২০২০ ১০-২-২০২০ ১৭-২-২০২০ ২০-২-২০২০ ২৫-২-২০২০ 

১৫.৩ উদ্ভািন কর্ িপবরকল্পনার িাবষক স্ব-মূল্যােন  
১৫.৩.১ িাবষ যক মূল্যােন প্রবিদ্দিদন 

প্রস্তুিকৃি  

িাবরখ 
৩ ১৫-৭-২০২০ ২০-৭-২০২০ ২৩-৭-২০২০ ২৬-৭-২০২০ ৩০-7-২০২০ 

১৫.৪ উদ্ভািন কর্ িপবরকল্পনার িাবষক স্ব-মূল্যােন 

প্রবিদ্দিদন  মন্ত্রর্ালে/ বিভাদ্দে প্রপ্ররর্ 

১৫.৪.১ মূল্যােন   প্রবিদ্দিদন 

প্রপ্রবরি 

িাবরখ 
১ ২০-৭-২০২০ ২৩-৭-২০২০ ২৬-৭-২০২০ ৩০-7-২০২০ ৫-৮-২০২০ 

 


