
ববভাগীয় পয যায়য়র বাব যক উদ্ভাবন কম মপররকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগরির অর্ ম-বার মকী মূল্যায়ন প্ররিববদন, ২০১৮-২০১৯ 

ববভায়গর নাম: জাতীয় ঞ্চয় ববভাগীয় কায যায়, রংপুর। 

ক্রম 
উবেশ্য 

(objects) 

রববয়র মান 

(Weight 

of 

Subject) 

কায মক্রম 

(Activities) 

কম মম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম মম্পাদন 

সূচবকর মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃি 

অজমন 

২০১৭-১৮
*
 

ক্ষ্যমাত্রা/রনর্ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY  

প্রক্ষেপণ 

(Proje

ction) 

২০১৯-২০ 
অার্ার

র্ 

অরি 

উত্তম 
উত্তম 

চরি 

মান 

চরি 

মাবনর 

রনবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

১ 

উদ্ভাবন 

কম মপররকল্পনা 

প্রণয়ন  

7 

১.১ বার মক উদ্ভাবন 

কম মপররকল্পনা প্রর্য়ন 

১.১.১কম মপররকল্পনা 

প্রর্ীি 
িাররখ 4 -- 

১৬-৮-

২০18 
     

১.২ বার মক উদ্ভাবন 

কম মপররকল্পনা ববভাগীয় 

কবমলনায়রর কায যায় ও 

মরিপররদ রবভাবগ প্রপ্ররর্  

১.২.১ মরিপররদ 

রবভাবগ প্রপ্রররি  

িাররখ 
১  

১৬-৮-

২০18 
     

১.৩ বার মক উদ্ভাবন 

কম মপররকল্পনা  তথ্য 

বাতায়য়ন প্রকাল 

১.৩.১ িথ্য বািায়বন 

প্রকারলি 

তাবরখ 
২  

২০-৮-

২০18 
     

২ 

ইবনাবভলন 

টিবমর ভা 
6 

২.১ ইবনাবভলন টিবমর 

ভা অনুষ্ঠান 
২.১.১ অনুরষ্ঠি ভা 

ংখ্যা 

 
৪  02     

 

২.২ ইবনাবভলন টিবমর 

ভার রদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

২.২.১  বাস্তবারয়ি 

রদ্ধান্ত   
% 2     70%  

 

৩ 

উদ্ভাবন ক্ষ্মিা 

বৃরদ্ধ 
6 

৩.১ এক রদবনর 

ওররবয়নবেলন/ 

কম মলাা/প্ররমনার 

৩.১.১ অনুরষ্ঠি 

কম মলাা/ প্ররমনার 
ংখ্যা  ৩  1     

 

৩.২ অভযন্তরীণ প্রবলক্ষণ 

কম যসূবির আওতায় উদ্ভাবন 

ক্ষ্মিা বৃরদ্ধর ক্ষ্য 

ন্যযনিম ০৫ ঘন্টা প্ররলক্ষ্র্ 

আবয়াজন  

৩.২.১ আবয়ারজি  

প্ররলক্ষ্র্ 

ংখ্যা  

(জন) 
৩  3     

 

৪ 

রবভাবগর রবরভন্ন 

দপ্তবরর প্রবায় 

উদ্ভাবনী র্ারর্া/ 

4 

৪.১ উদ্ভাবনী উবযাগ/র্ারর্া 

আবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী  

র্রর্াগুবা  যাচাই-

৪.১.১ উদ্ভাবনী 

উবযাবগর িারকা 

প্রকারলি 

িাররখ 2  
৩০-০৮-

২০১৮ 
    

 

                                                           
 প্রকৃত অজযন যবদ থায়ক তায় ববপবদ্ধ করয়ত য়ব।  



ক্রম 
উবেশ্য 

(objects) 

রববয়র মান 

(Weight 

of 

Subject) 

কায মক্রম 

(Activities) 

কম মম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম মম্পাদন 

সূচবকর মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃি 

অজমন 

২০১৭-১৮
*
 

ক্ষ্যমাত্রা/রনর্ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY  

প্রক্ষেপণ 

(Proje

ction) 

২০১৯-২০ 
অার্ার

র্ 

অরি 

উত্তম 
উত্তম 

চরি 

মান 

চরি 

মাবনর 

রনবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

উবযাগ আবান, 

যাচাই-বাছাই-

ংক্রান্ত কায মক্রম 

বাছাইপূব মক িারকা প্রকাল  

৪.২ উদ্ভাবনী 

উবযাগ/র্ারর্ামূ 

আইরিয়া ব্াংবক 

(ideabank.gov.bd) 

জমা রাখা  

৪.২.১ আইরিয়া ব্াংবক 

জমাকৃি উবযাগ 
 ংখ্যা 2   

১৬-৯-

২০১৮ 
   

 

৫ 

উদ্ভাবনী 

উবযাবগর 

পাইটিং 

10 

৫.১ ন্যন্যিম ০২টি উদ্ভাবনী 

উবযাবগর পাইটিং 

বাস্তবায়ন 

৫.১.১ পাইটিং 

বাস্তবারয়ি  
িাররখ ৪  --     

 

৫.২ মাঠ পয মাবয় চমান 

উদ্ভাবনী প্রকল্পমূ 

বরজরমন পররদল মন ও 

প্রবয়াজনীয় ায়িা প্রদান 

৫.২.১ পররদল মনকৃি 

প্রকল্প  এবং ায়িা 

প্রদানকৃি প্রকল্প   

ংখ্যা  ৪  --     

 

৫.৩ রবভাবগর ক দপ্তর/ 

ংস্থার  পাইটিং প্রকবল্পর 

িারকা তিরর ও 

ওবয়বাইবে প্রকাল 

৫.৩.১ িারকা প্রর্ীি 

ও ওবয়বাইবে 

প্রকারলি 

িাররখ ২  --     

 

৬ 

ইবনাবভলন 

প্রলাবকরং/ 

রিরজো প্রমা 

10 

৬.১ ন্যন্যিম ০১টি 

ইবনাবভলন প্রলাবকরং/ 

রিরজো প্রমা আবয়াজন 

৬.১.১ আবয়ারজি 

ইবনাবভলন প্রলাবকরং/ 

রিরজো প্রমা 

িাররখ ৬  -- 
1-11-

2018 
   

 

৬.২ ইবনাবভলন প্রলাবকরং 

/ রিরজো প্রমা -এর 

মাধ্যবম প্রররিবকলনবযাগ্য 

উদ্ভাবনী উবযাগ রনব মাচন   

৬.২.১ উদ্ভাবনী উবযাগ 

রনব মারচি   

 

ংখ্যা ৪  1     

 

৭ 

উদ্ভাবনী উবযাগ 

রবভাগীয় পয মাবয় 

বাস্তবায়ন 

৬ 

৭.১ ন্যন্যিম ০১টি উদ্ভাবনী 

উবযাগ রবভাবগর ংরিষ্ট 

অন্যান্য অরিমূব  

বাস্তবারয়ি  

৭.১.১ রবভাবগর ংরিষ্ট 

অন্যান্য অরিমূব  

বাস্তবারয়ি 

 

িাররখ 
৪  

30-08-

2018 

    

 



ক্রম 
উবেশ্য 

(objects) 

রববয়র মান 

(Weight 

of 

Subject) 

কায মক্রম 

(Activities) 

কম মম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম মম্পাদন 

সূচবকর মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃি 

অজমন 

২০১৭-১৮
*
 

ক্ষ্যমাত্রা/রনর্ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY  

প্রক্ষেপণ 

(Proje

ction) 

২০১৯-২০ 
অার্ার

র্ 

অরি 

উত্তম 
উত্তম 

চরি 

মান 

চরি 

মাবনর 

রনবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

৭.২ বাস্তবারয়ি উদ্ভাবনী 

উবযাবগর িকুবমবন্টলন 

তিরর ও প্রকালনা  

৭.২.১ িকুবমবন্টলন  

প্রকারলি  

 

িাররখ 
২  --     

 

৮ 

ইবনাবভলন 

প্রমন্টররং 
৩ 

৮.১ প্রমন্টর-প্রমরন্ট  

রনব মাচন ও িারকা 

প্রস্তুি।   

৮.১.১ রনব মারচি প্রমন্টর-

প্রমরন্টর িারকা 
িাররখ ৩  

30-০৮-

২০১৮ 
    

 

৯ 

স্বীকৃরি বা 

প্রণণাদনা প্রদান 
৬ 

৯.১ উদ্ভাবকবদর 

প্রলংাসূচক উপ-

আনুষ্ঠারনক পত্র/ 

নদপত্র /প্রক্রস্ট/ পুরস্কার 

প্রদান 

৯.১.১ প্রলংাসূচক 

উপ-আনুষ্ঠারনক পত্র/ 

নদপত্র /প্রক্রস্ট/ 

পুরস্কার প্রদানকৃি 

ংখ্যা ৪   3     

 

৯.২ উদ্ভাবকগবর্র ণদয়ল 

রলক্ষ্া ির/প্ররলক্ষ্র্ 

/নবজ প্রলয়াররং  প্রপ্রাগ্রাবম 

প্রপ্ররর্ 

৯.২.১ রলক্ষ্া ির/ 

প্ররলক্ষ্র্/নবজ 

প্রলয়াররং  প্রপ্রাগ্রাবম 

প্রপ্রররি 

ংখ্যা 2  --     

 

১০ 

ইবনাবভলন 

খায়ত বরাে 
৪ 

১০.১ ইবনাবভলন ংক্রান্ত 

কায মক্রম বাস্তবায়বন বাবজে 

বরাে 

১০.১.১ বাবজে 

বরােকৃি 
 োকা ২  

-- 

    

 

১০.২  ইবনাবভলন-ংক্রান্ত 

কায মক্রম বাস্তবায়বন 

বরােকৃি অর্ ম ব্য় 

১০.২.১ ইবনাবভলন-

ংক্রান্ত কায মক্রম 

বাস্তবায়বন বরােকৃি 

অর্ ম ব্রয়ি 

% ২  --     

 

১১ 

রবভাবগর বববভন্ন 

দপ্তয়রর 

ইয়নায়ভলন 

কায যক্রম 

ফভায়ব 

বাস্তবায়য়নর 

জন্য ংবিষ্ট 

উর্ধ্যতন 

৩ 

১১.১ ইয়নায়ভলন কায যক্রম 

ফভায়ব বাস্তবায়য়নর 

জন্য ংবিষ্ট উর্ধ্যতন 

কর্তযপয়ক্ষর য়ে 

ণযাগায়যাগ স্থাপন 

১১.১.১ ণপ্রবরত পত্র 
পয়ত্রর 

ংখ্যা 
৩  --     

 



ক্রম 
উবেশ্য 

(objects) 

রববয়র মান 

(Weight 

of 

Subject) 

কায মক্রম 

(Activities) 

কম মম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম মম্পাদন 

সূচবকর মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃি 

অজমন 

২০১৭-১৮
*
 

ক্ষ্যমাত্রা/রনর্ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY  

প্রক্ষেপণ 

(Proje

ction) 

২০১৯-২০ 
অার্ার

র্ 

অরি 

উত্তম 
উত্তম 

চরি 

মান 

চরি 

মাবনর 

রনবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

কর্তযপয়ক্ষর য়ে 

ণযাগায়যাগ 

১২ 

তথ্য বাতায়ন 

ানাগাদকরণ 

 

৬ 

১২.১ রবভাবগর ক 

অবফয়র তথ্য বাতায়ন 

বাংা ও ইংয়রবজয়ত 

ানাগাদকরণ 

১২.১.১ তথ্য 

ানাগাদকৃত 
 % ৩    ৮০ - - 

 

১২.২ তথ্য ফাতায়নন 

ইয়নায়ভলন কন যায়রর ক 

তথ্য ানাগাদকরণ 

১২.২.১ তথ্য 

ানাগাদকৃত  
তাবরখ ৩  

৩১-১২-

২০১৮ 
    

 

১৩ 

ই-নবথ বয়েম 

বাস্তবায়ন 

 

 

৮ 

১৩.১ ফ্রন্ট ডেনেয ভাধ্যনভ 

গৃীত োক ই-নথথনত 

আনরাে 

১৩.১.১ ফ্রন্ট ডেনেয 

ভাধ্যনভ গৃীত োক ই-

নথথনত আনরােকৃত 

% ২   ৭০    

 

১৩.২ ই-নথথ থনেনভয 

ভাধ্যনভ নথথ থনষ্পথি 

১৩.২.১ ই-নথথনত নথথ 

থনষ্পথিকৃত  
% ২     ৩৫  

 

১৩.৩ ই-নথথ থনেনভয 

ভাধ্যনভ ত্র জাথয 

১৩.৩.১ ই-নথথনত ত্র 

জাথযকৃত 
% ৪     ২৫  

 

১৪ 
ই-ণবা ততবর/ 

বাস্তবায়ন 
৪ 

 ১৪.১ ই-ডফা ততবর/ 

বাস্তবায়ন করা 

১৪.১.১ নূন্যতভ ০১ টি 

ই-ডফা ফাস্তফাথয়ত 
তাবরখ ৪  -- 

31-10-

2018 
   

 

১৫ 
ণবা পদ্ধবত 

বজকরণ 
৩ 

১৫.১ নূন্যতভ ০১ টি ণবা 

পদ্ধবত বজকরণ ও 

বাস্তবায়ন 

১৫.১.১ থজকযণ-

ংক্রান্ত অথপ আনদ 

জাথয 

তাবরখ ৩  
31-12-

2018 
    

 

১৬ 

রবভাবগর 

আওতাধীন 

ডজরামূনয 

ইননানবন 

কাম যক্রভ 

থযফীক্ষণ 

৬ 

১৬.১ থফবানেয আওতাধীন 

ডজরায ইননানবন 

কভ যথযকল্পনা প্রণয়ন 

কাম যক্রভ থযফীক্ষণ 

১৬.১.১ থফবানেয 

আওতাধীন ডজরায 

ফাথল যক কভ যথযকল্পনা 

প্রণীত  

িাররখ ৩    
২৬-৮-

২০১৮ 
  

 

১৬.২ থফবানেয  

আওতাধীন ডজরায 

ইননানবন কভ যথযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন অগ্রেথত 

থযফীক্ষণ  

১৬.২.১ থফবানেয 

আওতাধীন ডজরায 

নে আনয়াথজত 

ইননানবন টিনভয বা   

   

ংখ্যা ৩  --     

 

1৭ 

উদ্ভাবন 

কম মপররকল্পনা 

মূল্যায়ন 

৮ 

১৭.১ বার মক উদ্ভাবন 

পররকল্পনার অর্ ম-বারক স্ব-

মূল্যায়ন 

১৭.১.১ স্ব-মূল্যারয়ি 

অর্ ম- বার মক প্রবতয়বদন 

িাররখ 
৩  

3১-12-

২০19 
     



ক্রম 
উবেশ্য 

(objects) 

রববয়র মান 

(Weight 

of 

Subject) 

কায মক্রম 

(Activities) 

কম মম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম মম্পাদন 

সূচবকর মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃি 

অজমন 

২০১৭-১৮
*
 

ক্ষ্যমাত্রা/রনর্ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY  

প্রক্ষেপণ 

(Proje

ction) 

২০১৯-২০ 
অার্ার

র্ 

অরি 

উত্তম 
উত্তম 

চরি 

মান 

চরি 

মাবনর 

রনবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

১৭.২ বার মক উদ্ভাবন 

কম যপররকল্পনার অর্ ম- 

বার মক মূল্যায়ন প্ররিববদন 

ববভাগীয় কবমলনায়রর 

কায যায় ও মরিপররদ 

রবভাবগ প্রপ্ররর্ 

১৭.২.১ অর্ ম- বার মক 

মূূ্ল্যায়ন  প্ররিববদন 

প্রপ্রররি  

িাররখ 
১  

01-01-

2019 
     

১৭.৩ বার মক উদ্ভাবন 

কম যপররকল্পনার বারক স্ব-

মূল্যায়ন  

১৭.৩.১ বার মক মূল্যায়ন 

প্ররিববদন প্রস্তুিকৃি  

িাররখ 
৩  --      

১৭.৪ বার মক উদ্ভাবন 

কম যপররকল্পনার বারক স্ব-

মূল্যায়ন প্ররিববদন  

ববভাগীয় কবমলনায়রর 

কায যায় ও মরিপররদ 

রবভাবগ প্রপ্ররর্ 

১৭.৪.১ মূল্যায়ন   

প্ররিববদন প্রপ্রররি 

িাররখ 
১  --      

 

 

 

 

 


