
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র ২০২০-২০২১ অথ � বছেরর উ�াবন কম �পিরক�না বািষ �ক ���ািয়ত �িতেবদন

�ম উে�� 
(Objectives) 

িবষেয়র মান 
(Weight of 
Objectives

) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন 
�চক 

(Performance 
Indicators) 

 
একক 

(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০২০-২০২১ 
(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

বা�বায়ন 

অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান 
চলিত মােনর 

িনে� 

অধ �বািষ �ক 
��ায়ন 

��ার 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   
 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১ 

উ�াবন 

কম �পিরক�না 

�ণয়ন  

৮ 

১.১ বািষ �ক উ�াবন 

কম �পিরক�না �ণয়ন 
১.১.১কম �পিরক�না 
�ণীত 

তািরখ ৫ ৩০-৭-২০২০ ৪-৮-২০২০ ৮-৮-২০২০ ১১-৮-২০২০ ১৬-৮-২০২০ 
�ণয়ন করা 
হেয়েছ 

৫ 

১.২ বািষ �ক উ�াবন 

কম �পিরক�না   

ম�ণালয়/িবভােগ ��রণ  

১.২.১ ম�ণালয়/ 
িবভােগ ��িরত  

তািরখ 
১ ৪-৮-২০২০ ১১-৮- ২০২০ ১৬-৮- ২০২০ ২২-৮-২০২০ ২৮-৮-২০২০ 

��রণ করা 
হেয়েছ 

১ 

১.৩ বািষ �ক উ�াবন 

কম �পিরক�না  ত� 

বাতায়েন �কাশ 

১.৩.১ ত� বাতায়েন 
�কািশত 

তািরখ 
২ ১০-৮-২০২০ ১৪-৮- ২০২০ ১৮-৮- ২০২০ ২২-৮-২০২০ ২৮-৮-২০২০ 

�কাশ করা 
হেয়েছ 

২ 

২ 
ইেনােভশন 

�েমর সভা 
৬ 

২.১ ইেনােভশন �েমর সভা 

অ��ান 
২.১.১ সভা অ�ি�ত  

সং�া 
 

৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ 
সভা করা 
হেয়েছ 

৪ 

২.২ ইেনােভশন �েমর 

সভার িস�া� বা�বায়ন 
২.২.১  িস�া� 
বা�বািয়ত   

% ২ ৯৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ 
বা�বায়ন 
করা 
হেয়েছ 

২ 

৩ 

উ�াবন খােত 

(�কাড ন�র-

3257105) 

বরা� 

৪ 

৩.১ উ�াবন-সং�া� 
কায ��ম বা�বায়েন বােজট  
বরা�  

৩.১.১ বােজট 
বরা��ত 

টাকা ২ 
 

    
বরা� 
রেয়েছ 

২ 

৩.২ উ�াবন-সং�া� 
কায ��ম বা�বায়েন 
বরা��ত অথ � �য়  

৩.২.১ উ�াবন-সং�া� 
কায ��ম বা�বায়েন 
বরা��ত অথ � �িয়ত  

% ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ 

বরা��ত 
অথ � �য় 
করা 
হেয়েছ। 

২ 

৪ স�মতা �ি� ৯ 

৪.১ উ�াবন ও �সবা 

সহিজকরণ িবষেয় এক 

িদেনর কম �শালা/ �সিমনার 

৪.১.১ কম �শালা/ 
�সিমনার অ�ি�ত 

সং�া ৩ ২  ১   

২ � 
কম �শালা 
করা 
হেয়েছ 

৩ 

৪.২ উ�াবেন স�মতা �ি�র 

লে�� �ই িদেনর �িশ�ণ 

আেয়াজন  

৪.২.১ �িশ�ণ 
আেয়ািজত 

সং�া 
(জন) 

৩ ৬০ জন  ৪০ জন   

 �িশ�ণ 
�দওয়া 
হেয়েছ।  

৩ 

৪.৩ �সবা সহিজকরেণ 

স�মতা �ি�র লে�� �ই 

িদেনর �িশ�ণ আেয়াজন 

৪.৩.১ �িশ�ণ 
আেয়ািজত 

সং�া 

(জন) 
৩ ৬০ জন  ৪০ জন   

�িশ�ণ 
�দওয়া 
হেয়েছ। 

৩ 

৫ 

�ীয় দ�েরর 

�সবায় উ�াবনী 

ধারণা/ উে�াগ 

৪ 

৫.১ উ�াবনী উে�াগ/ধারণা 

আহবান এবং �া� উ�াবনী  

ধরণা�েলা  যাচাই-

৫.১.১ উ�াবনী 
উে�ােগর তািলকা ত� 
বাতায়েন �কািশত 

তািরখ ৪ ৩-১১-২০২০ ৫-১১-২০২০ ১০-১১-২০২০ ১৭-১১-২০২০ ২০-১১-২০২০ 

�কাশ করা 
হেয়েছ। 

৪ 



�ম উে�� 
(Objectives) 

িবষেয়র মান 
(Weight of 
Objectives

) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন 
�চক 

(Performance 
Indicators) 

 
একক 

(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০২০-২০২১ 
(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

বা�বায়ন 

অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান 
চলিত মােনর 

িনে� 

অধ �বািষ �ক 
��ায়ন 

��ার 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   
 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

আহবান, যাচাই-

বাছাই-সং�া� 

কায ��ম 

বাছাই�ব �ক তািলকা ত� 

বাতায়েন �কাশ  

৬ 

উ�াবনী 

উে�ােগর 

পাইল�ং 

বা�বায়ন 

৬ 

৬.১ ��নতম এক� উ�াবনী 

উে�ােগর পাইল�ং 

বা�বায়েনর সরকাির 

আেদশ জাির 

৬.১.১ পাইল�ং 
বা�বায়েনর আেদশ 
জাির�ত 

তািরখ ৩ ১৯-১২-২০২০ ২৪-১২-২০২০ ৩০-১১-২০২০ ৫-১-২০২১ ১০-১-২০২১ 

জাির করা 
হেয়েছ 

৩ 

৬.২ উ�াবনী উে�ােগর 

পাইল�ং বা�বায়ন ��ায়ন  
৬.২.১ পাইল�ং 
বা�বায়ন ��ািয়ত 

তািরখ ৩ ১-০৩- ২০২১ ৫-৩- ২০২১ ১০-৩- ২০২১ ১৫-৩- ২০২১ ১৯-৩- ২০২১ 
��ায়ন 
করা 
হেয়েছ। 

৩ 

৭ 
উ�াবন �দশ �নী 

(�শােকিসং) 
৬ 

৭.১ ��নতম এক� উ�াবন 

ম�ণালয়/িবভাগ ক��ক 

আেয়ািজত �দশ �নীেত 

(�শােকিসং) অংশ�হণ 

৭.১.১ আেয়ািজত 
উ�াবন �দশ �নীেত 
অংশ�হণ 

তািরখ ৬ ১৫-০৫-২০২১ ২২-৫-২০২১ ২৯-৫-২০২১ ১০-৬-২০২১ ১৫-৬-২০২১ 

অংশ�হণ 
করা 
হেয়েছ। 

৬ 

৮ 

উ�াবনী উে�াগ 

আ�িলক ও 

জাতীয় পয �ােয় 

বা�বায়ন 

৮ 

৮.১ ��নতম এক� উ�াবনী 

উে�াগ আ�িলক/ জাতীয় 

পয �ােয় বা�বায়ন 

৮.১.১ বা�বায়েনর 
জ� অিফস আেদশ 
জাির�ত  

 
তািরখ 

৮ 

 
১০-৬-২০২১ 

১৬-৬-২০২১ ২০-৬-২০২১ ২৫-৬-২০২১ ৩০-৬-২০২১ 

বা�বায়ন 
করা 

হেয়েছ 

৮ 

৯ 
�ী�িত বা 

��ণাদনা �দান 
৭ 

৯.১ উ�াবকগণেক 

�শংসা�চক উপ-

আ��ািনক প�/সনদপ� 

/���/ �র�ার �দান 

৯.১.১ �শংসা�চক 
উপ-আ��ািনক প�/ 
সনদপ� /���/ 
�র�ার �দান�ত 

সং�া 
(জন) 

৩ ৪ ৩ ২   

৫জনেক 
�শংসা�চ
ক সনদপ� 

�দওয়া 
হে� 

৩ 

৯.২ উ�াবকগণেক �দেশ 

িশ�া সফর/�িশ�ণ 

/নেলজ �শয়ািরং  ��া�ােম 

��রণ 

৯.২.১ িশ�া সফর/ 
�িশ�ণ/নেলজ 
�শয়ািরং  ��া�ােম 
��িরত 

সং�া 
(জন) 

২ ৩ ২ ১   

পবা �িম 
অিফেস ৩ 

জন 
কম �কত�ােক 

নেলজ 
�শয়ািরং এ 
��রণ করা 
হেয়েছ। 

২ 

৯.৩ উ�াবন কায ��েমর 

সে� স�ৃ� কম �কত�াগণেক 

িবেদেশ িশ�া সফর/ 

�িশ�ণ /নেলজ �শয়ািরং  

৯.৩.১ িশ�া সফর/ 
�িশ�ণ/নেলজ 
�শয়ািরং  ��া�ােম 
��িরত  

সং�া 
(জন) 

২ 

 
 

৩ ২ ১   

 - 



�ম উে�� 
(Objectives) 

িবষেয়র মান 
(Weight of 
Objectives

) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন 
�চক 

(Performance 
Indicators) 

 
একক 

(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০২০-২০২১ 
(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

বা�বায়ন 

অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান 
চলিত মােনর 

িনে� 

অধ �বািষ �ক 
��ায়ন 

��ার 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   
 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

��া�ােম ��রণ  

১০ 
ত� 
বাতায়নহালনাগা
দকরণ 

৮ 

১০.১ ইেনােভশন �েমর 
�ণ �া� ত�সহ বছরিভি�ক 
উ�াবেনর  সকল ত� 
আপেলাড/ হালনাগাদকরণ 

১০.১.১ উ�াবেনর ত� 
আপেলাড�ত/ 
হালনাগাদ�ত 

িনয়িমত 
(%) 

৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

হালনাগাদ 
করা 
হেয়েছ 

৪ 

১০.২ বছরিভি�ক পাইলট 
ও বা�বািয়ত �সবা 
সহিজকরেণর ত�   
আপেলাড/ হালনাগাদকরণ 
 

১০.২.১ �সবা 
সহিজকরেণর ত� 
আপেলাড/ 
হালনাগাদ�ত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ 
৬০ 

হালনাগাদ 

করা 

হেয়েছ 

২ 

১০.৩ বা�বািয়ত িডিজটাল-
�সবার ত�   আপেলাড/ 
হালনাগাদকরণ 
 

১০.৩.১ িডিজটাল-
�সবার ত� আপেলাড/ 
হালনাগাদ�ত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ 
৬০ 

হালনাগাদ 

করা 

হেয়েছ 

২ 

১১ 
িডিজটাল �সবা 
�তির ও 
বা�বায়ন 

৪ 

 ১১.১ ��নতম এক� 
িডিজটাল �সবা �তির ও 
বা�বায়ন করা 
 

১১.১.১ এক� িডিজটাল 
�সবা বা�বািয়ত 

তািরখ ৪ ১৫-২-২০২১ ১৫-৩-২০২১ ৩১-৩-২০২১ ৩০-৪-২০২১ ৩০-৫-২০২১ 

বা�বায়ন 
করা 
হেয়েছ 

৪ 

১২ �সবা সহিজকরণ ৮ 

১২.১ ��নতম এক� �সবা 
প�িত সহিজকরেণর 
পাইল�ং বা�বায়ন 

১২.১.১ সহিজকরেণর 
পাইল�ং বা�বায়েনর 
অিফস আেদশ 
জাির�ত 
 

তািরখ ৪ ১৫-১০- ২০২০ 

২০-১০- ২০২০ ২৪-১০- ২০২০ ২৮-১০- ২০২০ ৩০-১০- ২০২০ বা�বায়ন  

করা 

হেয়েছ 

৪ 

১২.২ ��নতম এক� �সবা 
প�িত সহিজকরণ 
সারােদেশ স�সারণ/ 
�রি�েকশন 

 ১২.২.১ �সবা 
সহিজকরণ   
বা�বায়েন �ড়া� 
অিফস আেদশ 
জাির�ত 
 

তািরখ ৪ ১৫-০৪-২০২১ ৩০-৪-২০২১ ১৫-৫-২০২১ ৩০-৫-২০২১ ১৫-৬-২০২১ 

বা�বায়ন  
করা 

হেয়েছ 

৪ 

১৩ পিরবী�ণ ৭ 

১৩.১ উ�াবনগেণর উ�াবনী 
উে�াগ বা�বায়ন 
কম �পিরক�না (ক�ােল�ার) 
�ণয়ন কায ��ম পিরবী�ণ  

১৩.১.১ উ�াবনগেণর 
উ�াবনী উে�াগ 

বা�বায়ন 
কম �পিরক�না �ণীত 

 

তািরখ ৩ ১৯-১২-২০২০ ২৪-১২-২০২০ ৩০-১১-২০২০ ৫-১-২০২১ ১০-১-২০২১ 

�ণয়ন করা 
হেয়েছ 

৩ 

১৩.২  উ�াবনী উে�াগ 
বা�বায়ন অ�গিত 
পিরবী�ণ   

১৩.২.১ উ�াবকগেণর 
সে� উ�াবনী উে�াগ 

বা�বায়ন অ�গিত 
সং�া ২ ৩ ২ ১ - - 

সভা করা 
হেয়েছ 

২ 



�ম উে�� 
(Objectives) 

িবষেয়র মান 
(Weight of 
Objectives

) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন 
�চক 

(Performance 
Indicators) 

 
একক 

(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০২০-২০২১ 
(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

বা�বায়ন 

অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান 
চলিত মােনর 

িনে� 

অধ �বািষ �ক 
��ায়ন 

��ার 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   
 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

িবষেয় �েমর সভা 
আেয়ািজত 

১৩.৩ মাঠ পয �ােয় চলমান 

উ�াবনী �ক�স�হ 

সেরজিমন পিরদশ �ন ও 

�েয়াজনীয় সহায়তা �দান 

১৩.৩.১ �ক� 
পিরদশ �ন�ত এবং 
সহায়তা �দান�ত 

সং�া 
(কয়�) 

২ ২ 

 
 
 
 
 
 

১   

পিরদশ �ন 
করা 

হেয়েছ 
এবং �ক� 
বা�বায়েন 

অথ � 
সহায়তা 
�দওয়া 
হেয়েছ 

২ 

১৪ 

 

ড�েমে�শন  

�কাশনা  

7 

১৪.১ বা�বািয়ত উ�াবনী 

উে�ােগর ড�েমে�শন 

�তির ও �কাশনা (পাইলট 

ও স�সািরত) 

১৪.১.১ ড�েমে�শন  
�কািশত 

 
তািরখ 

৪ ২০-০৫-২০২১ ২৫-৫-২০২১ ৩১-৫-২০২১ ১০-৬-২০২১ ১৫-৬-২০২১ 

�কাশ করা 
হেয়েছ 

 

১৪.২ �সবা সহিজকরেণর 

ড�েমে�শন �তির ও 

�কাশনা 

১৪.২.১ ড�েমে�শন 
�কািশত 

তািরখ ৩ ২০-০৫-২০২১ ২৫-৫-২০২১ ৩১-৫-২০২১ ১০-৬-২০২১ ১৫-৬-২০২১ 

�কাশ করা 
হেয়েছ 

 

১৫ 

উ�াবন 

কম �পিরক�না 

��ায়ন 

৮ 

১৫.১ উ�াবন পিরক�নার 

অধ �-বািষক �-��ায়ন 
১৫.১.১ অধ �- বািষ �ক 

�িতেবদন �-��ািয়ত 
তািরখ 

৩ ৩০-১-২০২১ ৫-২-২০২১ ১০-২-২০২১ ১৭-২-২০২১ ২০-২-২০২১ 
��রণ করা 
হেলা 

৩ 

১৫.২  উ�াবন 

কম �পিরক�নার অধ �- বািষ �ক 

��ায়ন �িতেবদন 

ম�ণালয়/ িবভােগ ��রণ 

১৫.২.১ অধ �- বািষ �ক 
�্�ায়ন  �িতেবদন 

��িরত 

তািরখ 
১ ৫-২-২০২১ ১০-২-২০২১ ১৭-২-২০২১ ২০-২-২০২১ ২৫-২-২০২১ 

��রণ করা 
হেলা 

১ 

১৫.৩ উ�াবন 

কম �পিরক�নার বািষক �-

��ায়ন  

১৫.৩.১ বািষ �ক 
��ায়ন �িতেবদন 

��ত�ত 

তািরখ 
৩ ১৫-৭-২০২১ ২০-৭-২০২১ ২৩-৭-২০২১ ২৬-৭-২০২১ ৩০-৭-২০২১ 

��রণ করা 
হে� 

৩ 

১৫.৪ উ�াবন 

কম �পিরক�নার বািষক �-

��ায়ন �িতেবদন  

ম�ণালয়/ িবভােগ ��রণ 

১৫.৪.১ ��ায়ন   
�িতেবদন ��িরত 

তািরখ 
১ ২০-৭-২০২১ ২৩-৭-২০২১ ২৬-৭-২০২১ ৩০-৭-২০২১ ৫-৮-২০২১ 

��রণ করা 
হে� 

১ 

                                                                               সব �েমাট                                                                                                                    ৯৮.০০

                                                                                                                                                (আটান�ই দশিমক ��)   


