
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয় 

পিরবহন লভবন , সিচবালয় সংেযাগ সড়ক,
ঢাকা-১০০০। 

আই  সল শাখা 
www.molwa.gov.bd

ারক ন র: ৪৮.০০.০০০০.০০৯.৩২.০০১.২০.৬৮ তািরখ: 
০১ আগ  ২০২০

১৭ াবণ ১৪২৭

িবষয:় িি   িবষয়কিবষয়ক  ম ণ ালয়ম ণালয়  এরএর   ব া িষকবািষক  উ াবনউ াবন   কমপিরক নাকমপিরক না   ২০২০২০২০--২০২১২০২১   রণরণ  । ।
:

মি পিরষদ িবভাগ ই-গভেন -২ অিধশাখার প  ০৪.০০.০০০০.৮৩৩.০৩.০০১.২০.৪০ তািরখ ১০
লাই ২০২০

উপ  িবষেয় ও ে র আেলােক এ ম ণালেয়র  বািষক উ াবন কমপিরক না, ২০২০-২০২১ িনধািরত ছক মাতােবক
ত ত কমপিরক না পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম রণ করা হল ।

সং ি : বণনােমত ০১ সট।
( ত ত বািষক উ াবন কমপিরক না, ২০২০-২০২১)

১-৮-২০২০

সিচব, সম য় ও সং ার
সিচব, সম য় ও সং ার
মি পিরষদ িবভাগ 

সারা িদবা
উপ-সিচব

িি   আকষণঃআকষণঃ  উপসিচব, ই-গভেন -২ অিধশাখা , মি পিরষদ িবভাগ

ারক ন র: ৪৮.০০.০০০০.০০৯.৩২.০০১.২০.৬৮/১(৩) তািরখ: ১৭ াবণ ১৪২৭
০১ আগ  ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব( শাসন), শাসন উইং, ি  িবষয়ক ম ণালয়
২) ম ীর একা  সিচব (উপসিচব), মাননীয় ম ীর দ র, ি  িবষয়ক ম ণালয়
৩) সিচেবর একা  সিচব , সিচেবর দ র, ি  িবষয়ক ম ণালয়

১-৮-২০২০
সারা িদবা 
উপ-সিচব
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অসাধারণ অতি উত্তম উত্তম চলতি মান চলতি মাননর তননে

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০%

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

১.১ বাতষ িক উদ্ভাবন কম িপতরকল্পনা 

প্রণয়ন
১.১.১ কম িপতরকল্পনা প্রণীি িাতরখ ৪ ৩০/৭/২০২০ ০৪/০৮/২০২০ ০৮/০৮/২০২০ ১১/০৮/২০২০ ১৬/৮/২০২০

১.২ উদ্ভাবন কম িপতরকল্পনা

মহামারী/আপদকাল মমাকানবলার

সানে সমৃ্পক্তিা

১.২.১ প্রণীি কম িপতরকল্পনায়

মহামারী/আপদকাল মমাকানবলায়

তবনেষ পদনেনপর রুপনরখা প্রকাে

িাতরখ ৩ ৩০/৭/২০২০ ০৪/০৮/২০২০ ০৮/০৮/২০২০ ১১/০৮/২০২০ ১৬/৮/২০২০

১.৩ বাতষ িক উদ্ভাবন কম িপতরকল্পনা 

মতিপতরষদ তবভানে মপ্ররণ
১.৩.১ মতিপতরষদ তবভানে মপ্রতরি িাতরখ ১ ০৪/০৮/২০২০ ১১/০৮/২০২০ ১৬/৮/২০২০ ২২/৮/২০২০ ২৮/৮/২০২০

১.৪ বাতষ িক উদ্ভাবন কম িপতরকল্পনা  

িথ্য বািায়নন প্রকাে
১.৪.১ িথ্য বািায়নন প্রকাতেি িাতরখ ২ ১০/০৮/২০২০ ১৪/৮/২০২০ ১৮/৮/২০২০ ২২/৮/২০২০ ২৮/৮/২০২০

২.১ ইননানভেন টিনমর সভা অনুষ্ঠান ২.১.১ সভা অনুতষ্ঠি সংখ্যা ৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

২.২ ইননানভেন টিনমর সভার তসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন
২.২.১  তসদ্ধান্ত বাস্তবাতয়ি % ২ ৯৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫

৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্ িক্রম 

বাস্তবায়নন বানেট  বরাদ্দ
৩.১.১ বানেট বরাদ্দকৃি  টাকা ২ ৫০ লে ৪৫ লে ৪০ লে ৩৫ লে ৩০ লে

৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্ িক্রম 

বাস্তবায়নন বরাদ্দকৃি অে ি ব্যয়

৩.২.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্ িক্রম 

বাস্তবায়নন বরাদ্দকৃি অে ি ব্যতয়ি
% ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০

৪.১ উদ্ভাবন ও মসবা সহতেকরণ তবষনয় 

এক তদননর কম িোলা/ মসতমনার
৪.১.১ কম িোলা/ মসতমনার অনুতষ্ঠি সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ ১ ০

৪.২ উদ্ভাবনন সেমিা বৃতদ্ধর লনেে দুই 

তদননর প্রতেেণ আনয়ােন
৪.২.১ প্রতেেণ আনয়াতেি

সংখ্যা 

(েন)
৩ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০

৪.৩ মসবা সহতেকরনণ সেমিা বৃতদ্ধর 

লনেে দুই তদননর প্রতেেণ আনয়ােন
৪.৩.১ প্রতেেণ আনয়াতেি

সংখ্যা 

(েন)
২ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০

৫

স্বীয় দপ্তনরর মসবায় 

উদ্ভাবনী ধারণা/ 

উনযাে আহবান, 

র্াচাই-বাছাই-সংক্রান্ত 

কার্ িক্রম

৪

৫.১ উদ্ভাবনী উনযাে/ধারণা আহবান 

এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী  ধরণাগুনলা  র্াচাই-

বাছাইপূব িক িাতলকা িথ্য বািায়নন 

প্রকাে

৫.১.১ উদ্ভাবনী উনযানের িাতলকা িথ্য 

বািায়নন প্রকাতেি
িাতরখ ৪ ০৩/১১/২০২০ ০৫/১১/২০২০ ১০/১১/২০২০ ১৭/১১/২০২০ ২০/১১/২০২০

ক্রম

লেেমাত্রা/তনণ িায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)

১
উদ্ভাবন কম িপতরকল্পনা 

প্রণয়ন
১০

৩

উদ্ভাবন খানি (মকাড 

নম্বর-3257105) 

বরাদ্দ

৪

৪ সেমিা বৃতদ্ধ ৮

২ ইননানভেন টিনমর সভা ৬

মুতক্তযুদ্ধ তবষয়ক মিণালনয়র বাতষ িক উদ্ভাবন কম িপতরকল্পনা, ২০২০-২০২১

কম িসম্পাদন 

সূচনকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators)

একক 

(Unit)

কম িসম্পাদন সূচক (Performance 

Indicators)
কার্ িক্রম (Activities)

তবষনয়র মান 

(Weight of 

Objectives)

উনদ্দশ্য 

(Objectives)
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৬.১ ন্যেনিম একটি উদ্ভাবনী উনযানের 

পাইলটিং বাস্তবায়ননর সরকাতর আনদে 

োতর

৬.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়ননর আনদে 

োতরকৃি
িাতরখ ৩ ১৯/১২/২০২০ ২৪/১২/২০২০ ৩০/১২/২০২০ ০৫/০১/২০২১ ১০/০১/২০২১

৬.২ উদ্ভাবনী উনযানের পাইলটিং 

বাস্তবায়ন মূল্যায়ন
৬.২.১ পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যাতয়ি িাতরখ ৩ ০১/০৩/২০২১ ০৫/০৩/২০২১ ১০/০৩/২০২১ ১৫/৩/২০২১ ১৯/০৩/২০২১

৭.১ ন্যেনিম একটি উদ্ভাবন প্রদে িনীর 

(মোনকতসং) আনয়ােন
৭.১.১ আনয়াতেি উদ্ভাবন প্রদে িনী িাতরখ ৬ ১৫/০৫/২০২১ ২২/৫/২০২১ ২৯/৫/২০২১ ১০/০৬/২০২১ ১৫/৬/২০২১

৭.২ প্রদে িনীর মাধ্যনম মেষ্ঠ উদ্ভাবনী 

উনযাে তনব িাচন
৭.২.১ মেষ্ঠ উদ্ভাবনী উনযাে তনব িাতচি সংখ্যা ২ ৩ ২ ১ ০

৮

উদ্ভাবনী উনযাে 

আঞ্চতলক ও োিীয় 

পর্ িানয় বাস্তবায়ন

৭
৮.১ ন্যেনিম একটি উদ্ভাবনী উনযাে 

আঞ্চতলক/ োিীয় পর্ িানয় বাস্তবায়ন

৮.১.১ বাস্তবায়ননর েন্য অতিস আনদে 

োতরকৃি
িাতরখ ৭ ১০/০৬/২০২১ ১৬/৬/২০২১ ২০/৬/২০২১ ২৫/৬/২০২১ ৩০/৬/২০২১

৯.১ উদ্ভাবকেণনক প্রেংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠাতনক পত্র/সনদপত্র /মক্রস্ট/ 

পুরস্কার প্রদান

৯.১.১ প্রেংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠাতনক 

পত্র/ সনদপত্র /মক্রস্ট/ পুরস্কার 

প্রদানকৃি

সংখ্যা 

(েন)
৩ ১০ ৮ ৬ ৪ ২

৯.২ উদ্ভাবকেণনক মদনে তেো 

সির/প্রতেেণ /ননলে মেয়াতরং  

মপ্রাগ্রানম মপ্ররণ

৯.২.১ তেো সির/ প্রতেেণ/ননলে 

মেয়াতরং  মপ্রাগ্রানম মপ্রতরি

সংখ্যা 

(েন)
২ ১৫ ১২ ১০ ৮ ৬

১০.১ ইননানভেন টিনমর পূণ িাঙ্গ 

িথ্যসহ বছরতভতত্তক উদ্ভাবননর  সকল 

িথ্য আপনলাড/ হালনাোদকরণ

১০.১.১ উদ্ভাবননর িথ্য আপনলাডকৃি/ 

হালনাোদকৃি

তনয়তমি 

(%)
৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

১৩.২ স্বীয় দপ্তরসহ আওিাধীন 

অতধদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার উদ্ভাবন 

কম িপতরকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রেতি 

পতরবীেণ

১৩.২.১ আওিাধীন অতধদপ্তর/ দপ্তর 

সংস্থার সনঙ্গ ইননানভেন টিনমর সভা 

আনয়াতেি

সংখ্যা ২ ৩ ২ ১ - -

১৩.৩ মাঠ পর্ িানয় চলমান উদ্ভাবনী 

প্রকল্পসমূহ সনরেতমন পতরদে িন ও 

প্রনয়ােনীয় সহায়িা প্রদান

১৩.৩.১ প্রকল্প পতরদে িনকৃি এবং 

সহায়িা প্রদানকৃি

সংখ্যা 

(কয়টি)
২ - - - - -

১৪.১ বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী উনযানের 

ডকুনমনেেন তিতর ও প্রকােনা 

(পাইলট ও সম্প্রসাতরি)

১৪.১.১ ডকুনমনেেন  প্রকাতেি িাতরখ ৪ ২০/০৫/২০২১ ২৫/৫/২০২১ ৩১/৫/২০২১ ১০/০৬/২০২১ ১৫/৬/২০২১

৯
স্বীকৃতি বা প্রনণাদনা 

প্রদান
৫

৬
উদ্ভাবনী উনযানের 

পাইলটিং বাস্তবায়ন
৬

৭
উদ্ভাবন প্রদে িনী 

(মোনকতসং)
৮

৮০ ৭০ ৬০

১০.৩ বাস্তবাতয়ি তডতেটাল-মসবার 

িথ্য   আপনলাড/ হালনাোদকরণ

১০.৩.১ তডতেটাল-মসবার িথ্য 

আপনলাড/ হালনাোদকৃি
% ২ ১০০ ৯০ ৮০

১০.২ বছরতভতত্তক পাইলট ও 

বাস্তবাতয়ি মসবা সহতেকরনণর িথ্য   

আপনলাড/ হালনাোদকরণ

১০.২.১ মসবা সহতেকরনণর িথ্য 

আপনলাড/ হালনাোদকৃি
 % ২ ১০০ ৯০

১২ মসবা সহতেকরণ ৮

১২.১ ন্যেনিম একটি মসবা পদ্ধতি 

সহতেকরনণর পাইলটিং বাস্তবায়ন

১২.১.১ সহতেকরনণর পাইলটিং 

বাস্তবায়ননর অতিস আনদে োতরকৃি
িাতরখ

৭০ ৬০

১১
তডতেটাল মসবা তিতর 

ও বাস্তবায়ন
৪

 ১১.১ ন্যেনিম একটি তডতেটাল মসবা 

তিতর ও বাস্তবায়ন করা
১১.১.১ একটি তডতেটাল মসবা বাস্তবাতয়ি িাতরখ ৪ ১৫/২/২০২১

১০
িথ্য 

বািায়নহালনাোদকরণ
৮

৩০/৪/২০২১

৪ ১৫/১০/২০২০ ২০/১০/২০২০ ২৪/১০/২০২০ ২৮/১০/২০২০ ৩০/১০/২০২০

১৫/৩/২০২১ ৩১/৩/২০২১ ৩০/৪/২০২১ ৩০/৫/২০২১

১৩.১ আওিাধীন অতধদপ্তর/ সংস্থার 

উদ্ভাবন কম িপতরকল্পনা প্রণয়ন কার্ িক্রম 

পতরবীেণ

১৩.১.১ আওিাধীন দপ্তর/ সংস্থার 

বাতষ িক কম িপতরকল্পনা প্রণীি
িাতরখ ৩

১২.২ ন্যেনিম একটি মসবা পদ্ধতি 

সহতেকরণ সারানদনে সম্প্রসারণ/ 

মরতিনকেন

 ১২.২.১ মসবা সহতেকরণ   বাস্তবায়নন 

চুড়ান্ত অতিস আনদে োতরকৃি
িাতরখ ৪ ১৫/০৪/২০২১

ডকুনমনেেন  প্রকােনা

৩০/৭/২০২০ ০৪/০৮/২০২০ ০৮/০৮/২০২০ ১১/০৮/২০২০ ১৬/৮/২০২০

১৪ ৭

১৫/৫/২০২১ ৩০/৫/২০২১ ১৫/৬/২০২১

১৩ পতরবীেণ ৭
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১৪.২ মসবা সহতেকরনণর ডকুনমনেেন 

তিতর ও প্রকােনা
১৪.২.১ ডকুনমনেেন প্রকাতেি িাতরখ ৩ ২০/০৫/২০২১ ২৫/৫/২০২১ ৩১/৫/২০২১ ১০/০৬/২০২১ ১৫/৬/২০২১

১৫.১ উদ্ভাবন পতরকল্পনার অধ ি-বাতষক 

স্ব-মূল্যায়ন

১৫.১.১ অধ ি- বাতষ িক প্রতিনবদন স্ব-

মূল্যাতয়ি
িাতরখ ৩ ৩০/১/২০২১ ০৫/০২/২০২১ ১০/০২/২০২১ ১৭/২/২০২১ ২০/২/২০২১

১৫.২  উদ্ভাবন কম িপতরকল্পনার অধ ি- 

বাতষ িক মূল্যায়ন প্রতিনবদন মতিপতরষদ 

তবভানে মপ্ররণ

১৫.২.১ অধ ি- বাতষ িক মূূ্ল্যায়ন  

প্রতিনবদন মপ্রতরি
িাতরখ ১ ০৫/০২/২০২১ ১০/০২/২০২১ ১৭/২/২০২১ ২০/২/২০২১ ২৫/২/২০২১

১৫.৩ উদ্ভাবন কম িপতরকল্পনার বাতষক 

স্ব-মূল্যায়ন

১৫.৩.১ বাতষ িক মূল্যায়ন প্রতিনবদন 

প্রস্তুিকৃি
িাতরখ ৩ ১৫/৭/২০২১ ২০/৭/২০২১ ২৩/৭/২০২১ ২৬/৭/২০২১ ৩০/৭/২০২১

১৫.৪ উদ্ভাবন কম িপতরকল্পনার বাতষক 

স্ব-মূল্যায়ন প্রতিনবদন  মতিপতরষদ 

তবভানে মপ্ররণ

১৫.৪.১ মূল্যায়ন   প্রতিনবদন মপ্রতরি িাতরখ ১ ২০/৭/২০২১ ২৩/৭/২০২১ ২৬/৭/২০২১ ৩০/৭/২০২১ ০৫/০৮/২০২১

১৫
উদ্ভাবন কম িপতরকল্পনা 

মূল্যায়ন
৮

ডকুনমনেেন  প্রকােনা১৪ ৭
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