
 হাইড্রাকার্ বন ইউননড্ের  র্ানষ বক উদ্ভাবন কর্ বপনরকল্পনা ২০১৯-২০২০ র্ানষ বক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিববদন 
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(Weight 
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লক্ষ্যর্াত্রা/ননর্ বায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for 2019-2020)   

র্ানষ বক 

স্ব-

মূল্যায়ন 

(অর্বন) 

স্কার 

(Mark) 

 

অসাধারর্ 
অনি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলনি 

র্ান 

চলনি 

র্াড্নর 

ননড্ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১ 

উদ্ভার্ন 

কর্ বপনরকল্পনা 

প্রণয়ন  

৭ 

১.১ র্ানষ বক উদ্ভার্ন 

কর্ বপনরকল্পনা প্রর্য়ন 

১.১.১কর্ বপনরকল্পনা 

প্রর্ীি 
িানরখ ৪ ৩০-৬-১৯ ৪-৭-১৯ ৮-৭-১৯ ১১-৭-১৯ ১৬-৭-১৯ ৩০.৬.১৯ ৪ 

১.২ র্ানষ বক উদ্ভার্ন 

কর্ বপনরকল্পনা   

র্ন্ত্রর্ালয়/নর্ভাড্ে স্প্ররর্  

১.২.১ র্ন্ত্রর্ালয়/ নর্ভাড্ে 

স্প্রনরি  

িানরখ 
১ ৪-৭- ১৯ ১১-৭- ১৯ ১৬-৭- ১৯ ২২-৭- ১৯ ২৮-৭-১৯ ৪.৭.১৯ ১ 

১.৩ র্ানষ বক উদ্ভার্ন 

কর্ বপনরকল্পনা  িথ্য বািায়বন 

প্রকাশ 

১.৩.১ িথ্য র্ািায়ড্ন 

প্রকানশি 

িাতিখ 
২ ১০-৭- ১৯ ১৪-৭- ১৯ ১৮-৭- ১৯ ২২-৭-১৯ ২৮-৭-১৯ ১০.৭.১৯ ২ 

২ 

ইড্নাড্ভশন 

টিড্র্র সভা 
৬ 

২.১ ইড্নাড্ভশন টিড্র্র সভা 

অনুষ্ঠান 
২.১.১ সভা অনুনষ্ঠি  

সংখ্যা 

 
৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬  ৪   

২.২ ইড্নাড্ভশন টিড্র্র সভার 

নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়ন 
২.২.১  নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ানয়ি   % ২ ৯৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৯০%  ২   

৩ 

উদ্ভার্ন খাবি 

(ক াড নম্বি-

৩২৫৭১০৫) র্রাে 

৪ 

৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্ বক্রর্ 

র্াস্তর্ায়ড্ন র্াড্র্ে  র্রাে  
৩.১.১ র্াড্র্ে র্রােকৃি  োকা ২ 

 

৪০০০০০ ৩৫০০০০ ৩০০০০০ ২৫০০০০ ২০০০০০ 

 

৪০০০০০ 

 

২  

৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্ বক্রর্ 

র্াস্তর্ায়ড্ন র্রােকৃি অর্ ব 

ব্যয়  

৩.২.১ উদ্ভার্ন-সংক্রান্ত 

কার্ বক্রর্ র্াস্তর্ায়ড্ন 

র্রােকৃি অর্ ব ব্যনয়ি  

% ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০   ১০০      ২ 

৪ সক্ষ্র্িা বৃনদ্ধ ৯ 

৪.১ উদ্ভার্ন ও স্সর্া 

সহনর্করর্ নর্ষড্য় এক 

নদড্নর কর্ বশালা/ স্সনর্নার 

৪.১.১ কর্ বশালা/ 

স্সনর্নার অনুনষ্ঠি 

সংখ্যা 

(র্ন) 
৩ ২ ১ - - - ২ ৩ 

৪.২ উদ্ভার্ড্ন সক্ষ্র্িা বৃনদ্ধর 

লড্ক্ষ্য দুই নদড্নর প্রনশক্ষ্র্ 

আড্য়ার্ন  

৪.২.১ প্রনশক্ষ্র্ 

আড্য়ানর্ি 

সংখ্যা 

(র্ন) 
৩ ২ ১ - - - ২ ৩ 
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লক্ষ্যর্াত্রা/ননর্ বায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for 2019-2020)   

র্ানষ বক 

স্ব-

মূল্যায়ন 

(অর্বন) 

স্কার 

(Mark) 

 

অসাধারর্ 
অনি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলনি 

র্ান 

চলনি 

র্াড্নর 

ননড্ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

৪.৩ স্সর্া সহনর্করড্র্ 

সক্ষ্র্িা বৃনদ্ধর লড্ক্ষ্য দুই 

নদড্নর প্রনশক্ষ্র্ আড্য়ার্ন 

৪.৩.১ প্রনশক্ষ্র্ 

আড্য়ানর্ি 

সংখ্যা 

(র্ন) 
৩ ২ ১ - - - ২ ৩ 

৫ 

স্বীয় দপ্তড্রর 

স্সর্ায় উদ্ভার্নী 

ধারর্া/ উড্যাে 

আহর্ান, র্াচাই-

র্াছাই-সংক্রান্ত 

কার্ বক্রর্ 

৩ 

৫.১ উদ্ভার্নী উড্যাে/ধারর্া 

আহর্ান এর্ং প্রাপ্ত উদ্ভার্নী  

ধরর্াগুড্লা  র্াচাই-

র্াছাইপূর্ বক িানলকা িথ্য 

র্ািায়ড্ন প্রকাশ  

৫.১.১ উদ্ভার্নী উড্যাড্ের 

িানলকা িথ্য র্ািায়ড্ন 

প্রকানশি 

িানরখ ৩ ৩-১১-১৯ ৫-১১-১৯ ১০-১১-১৯ ১৭-১১-১৯ ২০-১১-১৯ ৩.১১.১৯ ৩ 

৬ 

উদ্ভার্নী 

উড্যাড্ের 

পাইলটিং 

র্াস্তর্ায়ন 

৭ 

৬.১ ন্যযনির্ একটি উদ্ভার্নী 

উড্যাড্ের পাইলটিং 

র্াস্তর্ায়ড্নর সরকানর আড্দশ 

র্ানর 

৬.১.১ পাইলটিং 

র্াস্তর্ায়ড্নর আড্দশ 

র্ানরকৃি 

িানরখ ৪ ১৯-১২-১৯ ২৪-১২-১৯ ৩০-১১-১৯ ৫-১-২০ ১০-১-২০ ১৯.১২.১৯ ৪  

৬.২ উদ্ভার্নী উড্যাড্ের 

পাইলটিং র্াস্তর্ায়ন মূল্যায়ন  

৬.২.১ পাইলটিং 

র্াস্তর্ায়ন মূল্যাতয়ি 
িাতিখ ৩ ১-০৩- ২০ ৫-৩- ২০ ১০-৩- ২০ ১৫-৩- ২০ ১৯-৩- ২০ 

 

১-৩-২০ 
     ৩  

৭ 

উদ্ভার্ন প্রদশ বনী 

(স্শাড্কনসং) 
৬ 

৭.১ ন্যযনির্ একটি উদ্ভার্ন 

র্ন্ত্রর্ালয়/নর্ভাে কর্তবক 

আড্য়ানর্ি প্রদশ বনীড্ি 

(স্শাড্কনসং) অংশগ্রহণ 

৭.১.১ আড্য়ানর্ি উদ্ভার্ন 

প্রদশ বনীড্ি অংশগ্রহর্ 
িানরখ ৬ ১৫-৫-২০ ২২-৫-২০ ২৯-৫-২০ ১০-৬-২০ ১৫-৬-২০ 

 

২৭.৬.২০ 
৩.৬  

৮ 

উদ্ভার্নী উড্যাে 

আঞ্চনলক ও 

র্ািীয় পর্ বাড্য় 

র্াস্তর্ায়ন 

৭ 

৮.১ ন্যযনির্ একটি উদ্ভার্নী 

উড্যাে আঞ্চনলক/ র্ািীয় 

পর্ বাড্য় র্াস্তর্ায়ন 

৮.১.১ র্াস্তর্ায়ড্নর র্ন্য 

অনিস আড্দশ র্ানরকৃি  

 

িানরখ 
৭ ১০-৬-২০ ১৬-৬-২০ ২০-৬-২০ ২৫-৬-২০ ৩০-৬-২০ 

১৯-৩-২০ ৭     

৯ 

স্বীকৃনি র্া 

প্রকণাদনা প্রদান 
৯ 

৯.১ উদ্ভার্কের্ড্ক 

প্রশংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠাননক পত্র/সনদপত্র 

/ড্ক্রস্ট/ পুরকার প্রদান 

৯.১.১ প্রশংসাসূচক 

উপ-আনুষ্ঠাননক পত্র/ 

সনদপত্র /ড্ক্রস্ট/ 

পুরকার প্রদানকৃি 

সংখ্যা 

(জন) 
৪ ২ ১ - - - 

২ ৪ 
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কর্ বসম্পাদন 

সূচক 
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একক 
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কর্ বসম্পাদ

ন 

সূচড্কর 

র্ান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicato

rs) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ননর্ বায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for 2019-2020)   

র্ানষ বক 

স্ব-

মূল্যায়ন 

(অর্বন) 

স্কার 

(Mark) 

 

অসাধারর্ 
অনি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলনি 

র্ান 

চলনি 

র্াড্নর 

ননড্ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

৯.২ উদ্ভার্কের্ড্ক কদবশ 

নশক্ষ্া সির/প্রনশক্ষ্র্ /নড্লর্ 

স্শয়ানরং  স্প্রাগ্রাড্র্ স্প্ররর্ 

৯.২.১ নশক্ষ্া সির/ 

প্রনশক্ষ্র্/নড্লর্ স্শয়ানরং  

স্প্রাগ্রাড্র্ স্প্রনরি 

সংখ্যা 

(র্ন) 
২ ২ ১ - - - 

২ ২  

৯.৩ উদ্ভাবন  ার্ যক্রবেি সবে 

সম্পৃক্ত  ে য িযাগণব  

নর্ড্দড্শ নশক্ষ্া সির/ প্রনশক্ষ্র্ 

/নড্লর্ স্শয়ানরং  স্প্রাগ্রাড্র্ 

স্প্ররর্  

৯.৩.১ নশক্ষ্া সির/ 

প্রনশক্ষ্র্/নড্লর্ স্শয়ানরং  

স্প্রাগ্রাড্র্ স্প্রনরি  

সংখ্যা  

(জন) 
৩ ৩ ২ ১ - - 

৩ ৩  

১০ 

িথ্য 

বািায়নহালনাগা

দ িণ 

৮ 

১০.১ ইবনাবেশন টিবেি 

পূণ যাে িথ্যসহ বছিতেতি  

উদ্ভাববনি  স ল িথ্য 

আপবলাড/ হালনাগাদ িণ 

১০.১.১ উদ্ভাববনি িথ্য 

আপবলাডকৃি/ 

হালনাগাদকৃি 

তনয়তেি 

(%) 
৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০  ৪  

১০.২ বছিতেতি  পাইলট ও 

বাস্তবাতয়ি কসবা 

সহতজ িবণি িথ্য   

আপবলাড/ হালনাগাদ িণ 

 

১০.২.১ কসবা 

সহতজ িবণি িথ্য 

আপবলাড/ হালনাগাদকৃি 

 % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ 

 

৬০ 

 

১০০  

 

২  

১০.৩ বাস্তবাতয়ি তডতজটাল-

কসবাি িথ্য   আপবলাড/ 

হালনাগাদ িণ 

 

১০.৩.১ তডতজটাল-কসবাি 

িথ্য আপবলাড/ 

হালনাগাদকৃি 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ 

 

৬০ 

 

১০০  

 

২  

১১ 

তডতজটাল কসবা 

তিতি ও 

বাস্তবায়ন 

৪ 

 ১১.১ ন্যূনিে এ টি 

তডতজটাল কসবা তিতি ও 

বাস্তবায়ন  িা 

 

১১.১.১ এ টি তডতজটাল 

কসবা বাস্তবাতয়ি 
িাতিখ ৪ ১৫-২-২০ ১৫-৩-২০ ৩১-৩-২০ ৩০-৪-২০ ৩০-৫-২০ 

১৫-২-২০  ৪  

১২ কসবা সহতজ িণ ৮ 

১২.১ ন্যূনিে এ টি কসবা 

পদ্ধতি সহতজ িবণি 

পাইলটিং বাস্তবায়ন 

১২.১.১ সহতজ িবণি 

পাইলটিং বাস্তবায়বনি 

অতিস আবদশ জাতিকৃি 

 

িাতিখ ৪ ১৫-১০-১৯ 
২০-১০- ১৯ ২৪-১০- ১৯ ২৮-১০-১৯ ৩০-১০-১৯ ১৫.১০.১৯ ৪ 



ক্রর্ 
উড্েশ্য 

(Objectives) 

নর্ষড্য়র 
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(Activities) 

কর্ বসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ বসম্পাদ

ন 

সূচড্কর 

র্ান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicato

rs) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ননর্ বায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for 2019-2020)   

র্ানষ বক 

স্ব-

মূল্যায়ন 

(অর্বন) 

স্কার 

(Mark) 

 

অসাধারর্ 
অনি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলনি 

র্ান 

চলনি 

র্াড্নর 

ননড্ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১২.২ ন্যূনিে এ টি কসবা 

পদ্ধতি সহতজ িণ সািাবদবশ 

সম্প্রসািণ/ কিতিব শন 

 ১২.২.১ কসবা সহতজ িণ   

বাস্তবায়বন চুড়ান্ত অতিস 

আবদশ জাতিকৃি 

 

িাতিখ ৪ ১৫-৪-২০ ৩০-৪-২০  ১৫-৫-২০ ৩০-৫-২০ ১৫-৬-২০ 
২২-৩-২০   ৪   

১৩ পতিবীক্ষণ ৭ 

১৩.১ উদ্ভাবনগবণি উদ্ভাবনী 

উবযাগ বাস্তবায়ন 

 ে যপতি ল্পনা ( ূাবলণ্ডাি) 

প্রণয়ন  ার্ যক্রে পতিবীক্ষণ  

১৩.১.১ উদ্ভাবনগবণি 

উদ্ভাবনী উবযাগ 

বাস্তবায়ন  ে যপতি ল্পনা 

প্রণীি  

 

িানরখ  ৩ ১৯-১২-১৯ ২৪-১২-১৯ ৩০-১২-১৯ ৫-১-২০ ১০-১-২০ ১৯.১২.১৯ ৩ 

১৩.২  উদ্ভাবনী উবযাগ 

বাস্তবায়ন অগ্রগতি পতিবীক্ষণ   

১৩.২.১ উদ্ভাব গবণি 

সবে উদ্ভাবনী উবযাগ 

বাস্তবায়ন অগ্রগতি তবষবয় 

টিবেি সো আবয়াতজি 

সংখ্যা ২ ৩ ২ ১ - -   ৩ ২  

১৩.৩ র্াঠ পর্ বাড্য় চলর্ান 

উদ্ভার্নী প্রকল্পসমূহ সড্রর্নর্ন 

পনরদশ বন ও প্রড্য়ার্নীয় 

সহায়িা প্রদান 

১৩.৩.১ প্রকল্প 

পনরদশ বনকৃি এর্ং 

সহায়িা প্রদানকৃি      

সংখ্যা 

( য়টি) 

 

 

 

২ 

 

 

 

 

 

- - - - - 
- ২  

১৪ 

 

ডকুবেবেশন  

প্র াশনা  

৭ 

১৪.১ র্াস্তর্ানয়ি উদ্ভার্নী 

উড্যাড্ের ডকুড্র্ড্েশন তিনর 

ও প্রকাশনা (পাইলে ও 

সম্প্রসানরি) 

১৪.১.১ ডকুড্র্ড্েশন  

প্রকানশি 

 

িানরখ 
৪ ২০-৫-২০ ২৫-৫-২০ ৩১-৫-২০ ১০-৬-২০ ১৫-৬-২০ 

২৫-৩-২০ ৪  

১৪.২ কসবা সহতজ িবণি 

ডকুবেবেশন তিনর ও 

প্রকাশনা 

১৪.২.১ ডকুবেবেশন 

প্র াতশি 
িাতিখ ৩ ২০-৫-২০ ২৫-৫-২০ ৩১-৫-২০ ১০-৬-২০ ১৫-৬-২০ 

২৫-৩-২০  ৩    

১৫ 

উদ্ভার্ন 

কর্ বপনরকল্পনা 

মূল্যায়ন 

৮ 

১৫.১ উদ্ভার্ন পনরকল্পনার 

অধ ব-র্ানষক স্ব-মূল্যায়ন 

১৫.১.১ অধ ব- র্ানষ বক 

প্রতিববদন স্ব-মূল্যানয়ি 

িানরখ 
৩ ৩০-১-২০ ৫-২-২০ ১০-২-২০ ১৭-২-২০ ২০-২-২০ 

৩০-১-২০ ৩  

১৫.২  উদ্ভার্ন 

 র্েপনরকল্পনার অধ ব- র্ানষ বক 

মূল্যায়ন প্রনিড্র্দন র্ন্ত্রর্ালয়/ 

১৫.২.১ অধ ব- র্ানষ বক 

মূূ্ল্যায়ন  প্রনিড্র্দন 

স্প্রনরি  

িানরখ 
১ ৫-২-২০ ১০-২-২০ ১৭-২-২০ ২০-২-২০ ২৫-২-২০ 

৫-২-২০ ১  
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উড্েশ্য 

(Objectives) 

নর্ষড্য়র 

র্ান 

(Weight 

of 
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es) 

কার্ বক্রর্ 

(Activities) 

কর্ বসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ বসম্পাদ

ন 

সূচড্কর 

র্ান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicato

rs) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ননর্ বায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for 2019-2020)   

র্ানষ বক 

স্ব-

মূল্যায়ন 

(অর্বন) 

স্কার 

(Mark) 

 

অসাধারর্ 
অনি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলনি 

র্ান 

চলনি 

র্াড্নর 

ননড্ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

নর্ভাড্ে স্প্ররর্ 

১৫.৩ উদ্ভার্ন  ে যপনরকল্পনার 

র্ানষক স্ব-মূল্যায়ন  

১৫.৩.১ র্ানষ বক মূল্যায়ন 

প্রনিড্র্দন প্র্তুতিকৃি  

িানরখ 
৩ ১২-৭-২০ ১৬-৭-২০   ২০-৭-২০ ২৬-৭-২০ ৩০-৭-২০ 

১০.৭.২০  ৩  

১৫.৪ উদ্ভার্ন  ে যপনরকল্পনার 

র্ানষক স্ব-মূল্যায়ন প্রনিড্র্দন  

র্ন্ত্রর্ালয়/ নর্ভাড্ে স্প্ররর্ 

১৫.৪.১ মূল্যায়ন   

প্রনিড্র্দন স্প্রনরি 

িানরখ 
১ ২০-৭-২০ ২৩-৭-২০ ২৬-৭-২০ ৩০-৭-২০ ৫-৮-২০ 

২০.৭.২০   ১  

                                                                                                                                                                                                                                            স্র্াে ৯৭.৬০  

 

 

                                                                                                   এ এস এর্ র্ঞ্জুরুল কাড্দর 

                                                                                                    র্হাপনরচালক (যুগ্ন সনচর্) 

                                                                                                       হাইড্রাকার্ বন ইউননে 

                                                                                                  জ্বালানন ও খননর্ সম্পদ নর্ভাে 

 

 


