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বি-আর পাওয়ারজেন ব িঃ এর িাবষ িক উদ্ভািন কর্ মপরিকল্পনা, ২০১৯-২০২০  
 

 ক্রর্ 
উদ্দেশ্য 

(objects) 

রিষদ্দেি র্ান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পাদন 

সূচদ্দকি র্ান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicator

s) 

প্রকৃত অর্মন 

২০১৮-১৯
*
 

লক্ষ্যর্াত্রা/রনর্ মােক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 

প্রক্ষেপণ 

(Proje

ction) 

২০২০-২১ 

অসাধাির্ অরত উত্তর্ উত্তর্ চলরত র্ান 
চলরত র্াদ্দনি 

রনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

১ 

উদ্ভািন 

কর্ মপরিকল্পনা 

প্রণয়ন 

7 

১.১ িারষ মক উদ্ভািন 

কর্ মপরিকল্পনা প্রর্েন 

১.১.১ 

কর্ মপরিকল্পনা 

প্রর্ীত 

তারিখ 4  ৩১-7-২০1৯ ৫-৮-২০1৯ ৯-৮-২০1৯ ১৪-৮-২০1৯ ২০-৮-২০১৯  

১.২ িারষ মক উদ্ভািন 

কর্ মপরিকল্পনা 

র্রিপরিষদ রিভাদ্দে 

প্রপ্রির্ 

১.২.১ র্রিপরিষদ 

রিভাদ্দে প্রপ্ররিত 
তারিখ ১  ১২-৮- ২০1৯ ২০-৮- ২০1৯ 

২৬-৮- 

২০1৯ 
৩০-৮- ২০1৯ ৫-৯-২০১৯  

১.৩ িারষ মক উদ্ভািন 

কর্ মপরিকল্পনা  তথ্য 

িাতায়জন প্রকাশ 

১.৩.১ তথ্য 

িাতােদ্দন প্রকারশত 
তাবরখ ২  ১৬-৮-২০1৯ ২০-৮-২০1৯ ২৫-৮-২০1৯ ৩০-৮-২০1৯ ৫-৯-২০১৯  

২ 
ইদ্দনাদ্দভশন 

টিদ্দর্ি সভা 
6 

২.১ ইদ্দনাদ্দভশন 

টিদ্দর্ি সভা অনুষ্ঠান 
২.১.১ অনুরষ্ঠত সভা 

সংখ্যা 

 
৪  ১০ ০৯ ০৮ - - 

 

 

২.২ ইদ্দনাদ্দভশন 

টিদ্দর্ি সভাি রসদ্ধান্ত 

িাস্তিােন 

২.২.১  িাস্তিারেত 

রসদ্ধান্ত 
% 2  ১০০ ৯৫ ৮০ ৭৫ - 

 

৩ 
উদ্ভািন 

সক্ষ্র্তা বৃরদ্ধ 
১০ 

৩.১ এক রদদ্দনি 

ওরিদ্দেনদ্দেশন/ 

কর্ মশালা/প্রসরর্নাি 

৩.১.১ অনুরষ্ঠত 

কর্ মশালা/ প্রসরর্নাি 
সংখ্যা ৩  ২ ১    

 

৩.২ উদ্ভািন সক্ষ্র্তা 

বৃরদ্ধি লদ্দক্ষ্য ০২ 

রদদ্দনি প্ররশক্ষ্র্ 

আদ্দোর্ন 

৩.২.১ আদ্দোরর্ত  

প্ররশক্ষ্র্ 

সংখ্যা 

(র্ন) 
৩  ১০ ৬ ৪ ২ ২ 

 

                                                           
 প্রকৃত অেিন যবি থাজক তাহজ  ব বপিদ্ধ করজত হজি।  
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 ক্রর্ 
উদ্দেশ্য 

(objects) 

রিষদ্দেি র্ান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পাদন 

সূচদ্দকি র্ান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicator

s) 

প্রকৃত অর্মন 

২০১৮-১৯
*
 

লক্ষ্যর্াত্রা/রনর্ মােক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 

প্রক্ষেপণ 

(Proje

ction) 

২০২০-২১ 

অসাধাির্ অরত উত্তর্ উত্তর্ চলরত র্ান 
চলরত র্াদ্দনি 

রনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

৩.৩ উদ্ভািন সক্ষ্র্তা 

বৃরদ্ধি্ি লদ্দক্ষ্য ০৫ 

রদদ্দনি প্ররশক্ষ্র্ 

আদ্দোর্ন 

৩.৩.১ আদ্দোরর্ত 

প্ররশক্ষ্র্ 

সংখ্যা 

(র্ন) 
২  ৫ ৪ ৩ ২ ১ 

 

৩.৪ উদ্ভািন 

কার্ মক্রদ্দর্ি সদ্দে 

সম্পৃক্ত 

কর্ মকতমােদ্দর্ি 

বিজিজে বেক্ষা সফর 

৩.৪.১   বেক্ষা 

সফজর  প্রপ্ররিত 

সংখ্যা 

(েন) 
2  ৩ ২ ১ - -  

৪ 

স্বীে দপ্তদ্দিি 

প্রসিাে 

উদ্ভািনী 

ধাির্া/ 

উদ্দযাে 

আহিান, 

র্াচাই-িাছাই-

সংক্রান্ত 

কার্ মক্রর্ 

4 

৪.১ উদ্ভািনী 

উদ্দযাে/ধাির্া 

আহিান এিং প্রাপ্ত 

উদ্ভািনী  ধির্াগুদ্দলা  

র্াচাই-িাছাইপূি মক 

তারলকা প্রকাশ 

৪.১.১ উদ্ভািনী 

উদ্দযাদ্দেি তারলকা 

প্রকারশত 

তারিখ 2  ৩০-০৮-২০১৯ ৫-৯-২০১৯ ১০-৯-২০১৯ ১৬-৯-২০১৯ ২০-৯-২০১৯ 

 

৪.২ উদ্ভািনী 

উদ্দযাে/ধাির্াসমূহ 

আইরিো ব্াংদ্দক 

(ideabank.gov.b
d) র্র্া িাখা 

৪.২.১ আইরিো 

ব্াংদ্দক র্র্াকৃত 

উদ্দযাে 

সংখ্যা 2  ১০-০৯-২০১৯ ১৬-৯-২০১৯ ২০-৯-২০১৯ ২৫-৯-২০১৯ ৩০-৯-২০১৯ 

 

৫ 

উদ্ভািনী 

উদ্দযাদ্দেি 

পাইলটিং 

10 

৫.১ নূন্যতর্ ০২টি 

উদ্ভািনী উদ্দযাদ্দেি 

পাইলটিং িাস্তিােন 

৫.১.১ পাইলটিং 

িাস্তিারেত 
তারিখ ৪  ৩০-০৪-২০২০ ১৫-৫-২০২০ ২০-৫-২০২০ ২৬-৫-২০২০ ৩০-৫-২০২০ 

 

৫.২ র্াঠ পর্ মাদ্দে 

চলর্ান উদ্ভািনী 

প্রকল্পসমূহ সদ্দির্রর্ন 

পরিদশ মন ও 

প্রদ্দোর্নীে সহােতা 

প্রদান 

 

৫.২.১ পরিদশ মনকৃত 

প্রকল্প  এিং 

সহােতা প্রদানকৃত 

প্রকল্প 

সংখ্যা ৪  ১ ১    
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 ক্রর্ 
উদ্দেশ্য 

(objects) 

রিষদ্দেি র্ান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পাদন 

সূচদ্দকি র্ান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicator

s) 

প্রকৃত অর্মন 

২০১৮-১৯
*
 

লক্ষ্যর্াত্রা/রনর্ মােক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 

প্রক্ষেপণ 

(Proje

ction) 

২০২০-২১ 

অসাধাির্ অরত উত্তর্ উত্তর্ চলরত র্ান 
চলরত র্াদ্দনি 

রনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

৫.৩ আওতাধীন দপ্তি 

সংস্থাি  পাইলটিং 

প্রকদ্দল্পি তারলকা 

ততরি ও ওদ্দেিসাইদ্দে 

প্রকাশ 

৫.৩.১ তারলকা 

প্রর্ীত ও 

ওদ্দেিসাইদ্দে 

প্রকারশত 

তারিখ ২  ৫-০৫-২০২০ ১২-৫-২০২০ ১৬-৫-২০২০ ২০-৫-২০২০ ২৫-৫-২০২০ 

 

৬ 
ইদ্দনাদ্দভশন 

প্রশাদ্দকরসং 
10 

৬.১ নূন্যতর্ ০১টি 

ইদ্দনাদ্দভশন 

প্রশাদ্দকরসং আদ্দোর্ন 

৬.১.১ আদ্দোরর্ত 

ইদ্দনাদ্দভশন 

প্রশাদ্দকরসং 

তারিখ ৬  ১৫-০৫-২০২০ ২২-৫-২০২০ ২৯-৫-২০২০ ১০-৬-২০২০ ১৫-৬-২০২০ 

 

৬.২ প্রশাদ্দকরসং-এি 

র্াধ্যদ্দর্ 

প্রিরিদ্দকশনদ্দর্াগ্য 

উদ্ভািনী উদ্দযাে 

রনি মাচন 

৬.২.১ উদ্ভািনী 

উদ্দযাে রনি মারচত 
সংখ্যা ৪  ৩ ২ ১ - - 

 

৭ 

উদ্ভািনী 

উদ্দযাে 

আঞ্চরলক ও 

র্াতীে পর্ মাদ্দে 

িাস্তিােন 

৬ 

৭.১ নূন্যতর্ ০১টি 

উদ্ভািনী উদ্দযাে 

আঞ্চরলক/ র্াতীে 

পর্ মাদ্দে িাস্তিারেত 

৭.১.১ িাস্তিােদ্দনি 

র্ন্য অরিস আদ্দদশ 

র্ারিকৃত 

 

তারিখ 
৪  

 

১০-৬-২০২০ 
১৬-৬-২০২০ ২০-৬-২০২০ ২৫-৬-২০২০ 

৩০-৩-

২০২০ 

 

৭.২ িাস্তিারেত 

উদ্ভািনী উদ্দযাদ্দেি 

িকুদ্দর্দ্দেশন ততরি ও 

প্রকাশনা 

৭.২.১ িকুদ্দর্দ্দেশন  

প্রকারশত 

 

তারিখ 
২  ১৬-৬-২০২০ ২০-৬-২০২০ ২৫-৬-২০২০ ২৮-৬-২০২০ ৩০-৬-২০২০ 

 

৮ 
ইদ্দনাদ্দভশন 

প্রর্েরিং 
৬ 

৮.১ প্রর্েি-প্রর্রে  

রনি মাচন ও তারলকা 

প্রস্তুত। 

৮.১.১ রনি মারচত 

প্রর্েি-প্রর্রেি 

তারলকা 

তারিখ ৩  ২৯-০৮-২০১৯ ৫-৯-২০১৯ ১০-৯-২০১৯ ১৫-৯-২০১৯ ২০-৯-২০১৯ 

 

৮.২ দুই রদদ্দনি 

প্রর্েরিং কর্ মশালা 

আদ্দোর্ন 

 

৮.২.১ আদ্দোরর্ত 

প্রর্েরিং কর্ মশালা 

সংখ্যা 

(র্ন) 
৩  

 

২ 

১ ১   
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 ক্রর্ 
উদ্দেশ্য 

(objects) 

রিষদ্দেি র্ান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পাদন 

সূচদ্দকি র্ান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicator

s) 

প্রকৃত অর্মন 

২০১৮-১৯
*
 

লক্ষ্যর্াত্রা/রনর্ মােক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 

প্রক্ষেপণ 

(Proje

ction) 

২০২০-২১ 

অসাধাির্ অরত উত্তর্ উত্তর্ চলরত র্ান 
চলরত র্াদ্দনি 

রনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

৯ 

স্বীকৃরত িা 

প্রণণাদনা 

প্রদান 

10 

৯.১ উদ্ভািকদ্দদি 

প্রশংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠারনক পত্র/ 

সনদপত্র /প্রক্রস্ট/ 

পুিস্কাি প্রদান 

৯.১.১ 

প্রশংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠারনক পত্র/ 

সনদপত্র /প্রক্রস্ট/ 

পুিস্কাি প্রদানকৃত 

সংখ্যা 5  

 

 

 

২ 

১ ১   

 

৯.২ উদ্ভািকেদ্দর্ি 

ণিজে রশক্ষ্া 

সিি/প্ররশক্ষ্র্ 

/নদ্দলর্ প্রশোরিং  

প্রপ্রাগ্রাদ্দর্ প্রপ্রির্ 

৯.২.১ রশক্ষ্া সিি/ 

প্ররশক্ষ্র্/নদ্দলর্ 

প্রশোরিং  প্রপ্রাগ্রাদ্দর্ 

প্রপ্ররিত 

সংখ্যা 2  ২ ১    

 

৯.৩ উদ্ভািকেদ্দর্ি 

রিদ্দদদ্দশ রশক্ষ্া 

সিি/প্ররশক্ষ্র্ 

/নদ্দলর্ প্রশোরিং  

প্রপ্রাগ্রাদ্দর্ প্রপ্রির্ 

৯.৩.১ রশক্ষ্া সিি/ 

প্ররশক্ষ্র্/নদ্দলর্ 

প্রশোরিং  প্রপ্রাগ্রাদ্দর্ 

প্রপ্ররিত 

সংখ্যা 3  

১ 

    

 

১০ 
ইদ্দনাদ্দভশন 

খাজত িিাে 
৪ 

১০.১ ইদ্দনাদ্দভশন 

সংক্রান্ত কার্ মক্রর্ 

িাস্তিােদ্দন িাদ্দর্ে 

িিাে 

১০.১.১ িাদ্দর্ে 

িিােকৃত 
োকা ২  

২৫,০০০০০/=  

(পঁরচশ লক্ষ্) 
২০ ১৫ ১০ ৫ 

 

১০.২  ইদ্দনাদ্দভশন-

সংক্রান্ত কার্ মক্রর্ 

িাস্তিােদ্দন িিােকৃত 

অর্ ম ব্ে 

১০.২.১ ইদ্দনাদ্দভশন-

সংক্রান্ত কার্ মক্রর্ 

িাস্তিােদ্দন িিােকৃত 

অর্ ম ব্রেত 

% ২  ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ 

 

11 
পাে মনািশীপ ও 

প্রনেওোরকমং 
৩ 

১১.১ সংরিষ্ট 

প্ররতষ্ঠান/অংশীর্ন 

রচরিতকির্ ও 

তাদ্দদি সদ্দে 

সর্দ্দ াতা স্মািক 

স্বাক্ষ্ি 

১১.১.১ স্বাক্ষ্রিত 

সর্দ্দ াতা স্মািক 

সর্দ্দ া

তা 

স্মািদ্দক

ি 

সংখ্যা 

৩  ১ ১    
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 ক্রর্ 
উদ্দেশ্য 

(objects) 

রিষদ্দেি র্ান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পাদন 

সূচদ্দকি র্ান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicator

s) 

প্রকৃত অর্মন 

২০১৮-১৯
*
 

লক্ষ্যর্াত্রা/রনর্ মােক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 

প্রক্ষেপণ 

(Proje

ction) 

২০২০-২১ 

অসাধাির্ অরত উত্তর্ উত্তর্ চলরত র্ান 
চলরত র্াদ্দনি 

রনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

১২ 

ইজনাজেেন-

সংক্রান্ত তথ্য 

হা নাগািকরণ 

৩ 

১২.১ তথ্য বাতায়নে 

ইজনাজেেন কন িাজরর 

সক  তথ্য 

হা নাগািকরণ 

 

১২.১.১ তথ্য 

হা নাগািকৃত 
তাবরখ ৩  ৩১-১২-২০১৯ ৩-১-২০২০ ৮-১-২০২০ ১৫-১-২০২০ ২০-১-২০২০ 

 

১৩ 
ই-ণসিা ততবর 

ও িাস্তিায়ন 
৪ 

১৩.১ ই-সেবা ততবর 

ও িাস্তিায়ন করা 

১৩.১.১ নূন্যতম ০১ 

টি ই-সেবা 

বাস্তবায়য়ত 

তাবরখ ৪  ১৫-২-২০২০ ১৭-২-২০২০ ৩১-৩-২০২০ ৩০-৪-২০২০ ৩০-৫-২০২০ 

 

১৪ 
ণসিা পদ্ধবত 

সহবেকরণ 
৩ 

১৪.১ নূন্যতম ০১ টি 

ণসিা পদ্ধবত 

সহবেকরণ ও 

িাস্তিায়ন 

 

১৪.১.১ েহয়িকরণ-

েংক্রান্ত অয়িে 

আনেশ িায়র 

তাবরখ ৩  ১৫-০৫-২০২০ ২২-৫-২০২০ ২৯-৫-২০২০ ১০-৬-২০২০ ২০-৬-২০২০ 

 

১৫ 

আওতাধীে 

অয়ধেপ্তর/ 

েপ্তর েংস্থার 

ইনোনেশে 

কার্ যক্রম 

পয়রবীক্ষণ 

৬ 

১৫.১ আওতাধীে 

অয়ধেপ্তর/ েপ্তর 

েংস্থার ইনোনেশে 

কম যপয়রকল্পো প্রণয়ে 

কার্ যক্রম পয়রবীক্ষণ 

 

১৫.১.১ আওতাধীে 

েপ্তর/ েংস্থার 

বায়ষ যক 

কম যপয়রকল্পো 

প্রণীত 

তারিখ ৩  ১৪-৮-২০১৯ ২০-৮-২০১৯ ২৬-৮-২০১৯ ২৮-৮-২০১৯ ৩০-৮-২০১৯ 

 

১৫.২ আওতাধীে 

অয়ধেপ্তর/ েপ্তর 

েংস্থার ইনোনেশে 

কম যপয়রকল্পো 

বাস্তবায়ে অগ্রগয়ত 

পয়রবীক্ষণ 

 

১৫.২.১ আওতাধীে 

অয়ধেপ্তর/ েপ্তর 

েংস্থার েনে 

আনয়ায়িত 

ইনোনেশে টিনমর 

েো 

 

সংখ্যা ৩  ৩ ২ ১ - - 

 

1৬ 

উদ্ভািন 

কর্ মপরিকল্পনা 

মূল্যায়ন 

৮ 

১৬.১ িারষ মক উদ্ভািন 

পরিকল্পনাি অধ ম-

িারষক স্ব-মূল্যােন 

 

১৬.১.১ স্ব-

মূল্যারেত অধ ম- 

িারষ মক প্রবতজিিন 

তারিখ ৩  3১-1-২০২০ ৫-২-২০২০ ১০-২-২০২০ ১৭-২-২০২০ ২৫-২-২০২০  
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 ক্রর্ 
উদ্দেশ্য 

(objects) 

রিষদ্দেি র্ান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পাদন 

সূচদ্দকি র্ান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicator

s) 

প্রকৃত অর্মন 

২০১৮-১৯
*
 

লক্ষ্যর্াত্রা/রনর্ মােক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 

প্রক্ষেপণ 

(Proje

ction) 

২০২০-২১ 

অসাধাির্ অরত উত্তর্ উত্তর্ চলরত র্ান 
চলরত র্াদ্দনি 

রনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

১৬.২ িারষ মক উদ্ভািন 

কর্ িপরিকল্পনাি অধ ম- 

িারষ মক মূল্যােন 

প্ররতদ্দিদন 

র্রিপরিষদ রিভাদ্দে 

প্রপ্রির্ 

১৬.২.১ অধ ম- 

িারষ মক মূি্ল্যােন  

প্ররতদ্দিদন প্রপ্ররিত 

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

১৬.৩ িারষ মক উদ্ভািন 

কর্ িপরিকল্পনাি 

িারষক স্ব-মূল্যােন 

১৬.৩.১ িারষ মক 

মূল্যােন প্ররতদ্দিদন 

প্রস্তুতকৃত 

তারিখ ৩  ১৫-৭-২০২০ ২০-৭-২০২০ ২৫-৭-২০২০ ২৭-৭-২০২০ ৩১-7-২০২০  

১৬.৪ িারষ মক উদ্ভািন 

কর্ িপরিকল্পনাি 

িারষক স্ব-মূল্যােন 

প্ররতদ্দিদন  

র্রিপরিষদ রিভাদ্দে 

প্রপ্রির্ 

১৬.৪.১ মূল্যােন   

প্ররতদ্দিদন প্রপ্ররিত 
তারিখ ১  ২০-৭-২০২০ ২৫-৭-২০২০ ২৭-৭-২০২০ ৩১-7-২০২০ ৫-৮-২০২০  

 


