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ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা, ২০১৮-১৯ 

ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইনর্িটিউট  

উদেশ্য 

(objectives) 

র্ফলদেয ভান 

(Weight of 

Subject) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

২০১৭-১৮* 

রক্ষ্যভাত্রা/র্নণ িােক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY  

প্রদক্ষ্ণ 

(Projectio

n) ২০১৯-২০ 

অাধাযণ অর্ত উত্তভ উত্তভ চরর্ত ভান 
চরর্ত ভাদনয 

র্নদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

উদ্ভাফন কভ ি 

র্যকল্পনা প্রণেন 
৭ 

১.১ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ি 

র্যকল্পনা প্রণেন 

 ১.১.১ কভ ি 

র্যকল্পনা প্রণীত 
তার্যখ ৪ 

২০-০৭-

২০১৭ 

৩১-০৭-

২০১৮ 

০৫-০৮-

২০১৮ 

০৯-০৮-

২০১৮ 

১৪-০৮-

২০১৮ 

২০-০৮-

২০১৮ 
৩১-০৭-২০১৯ 

১.২ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ি 

র্যকল্পনা কৃর্ল ভন্ত্রণারদে 

প্রপ্রযণ 

১.২.১ কৃর্ল 

ভন্ত্রণারদে প্রপ্রর্যত 
তার্যখ ১ 

২৫-০৭-

২০১৭ 

০৫-০৮-

২০১৮ 

১৩-০৮-

২০১৮ 

২০-০৮-

২০১৮ 

২৪-০৮-

২০১৮ 

৩০-০৮-

২০১৮ 
০৫-০৮-২০১৯ 

১.৩ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ি 

র্যকল্পনা তথ্য ফাতােদন 

প্রকা 

১.৩.১ তথ্য 

ফাতােদন প্রকার্ত  
তার্যখ ২ 

০৫-১০-

২০১৭ 

১৬-০৮-

২০১৮ 

২০-০৮-

২০১৮ 

২৫-০৮-

২০১৮ 

৩০-০৮-

২০১৮ 

০৫-০৯-

২০১৮ 
১৬-০৮-২০২৯ 

ইদনাদবন টিদভয 

বা 
৬ 

২.১ ইদনাদবন টিদভয 

বা অনুষ্ঠান 
২.১.১ অনুর্ষ্ঠত বা  াংখ্যা ৪ ১২ ১০ ৯ ৮ - - ১০ 

২.২ ইদনাদবন টিদভয 

বায র্দ্ধান্ত ফাস্তফােন 

২.২.১ ফাস্তফার্েত 

র্দ্ধান্ত  
% ২ ৮০ ১০০ ৯৫ ৮০ ৭৫ - ১০০ 

উদ্ভাফন ক্ষ্ভতা 

বৃর্দ্ধ 

 

 

 

 

১০ 

 

 

 

 

 

 

 

৩.১ এক র্দদনয 

ওর্যদেনদটন/ কভ িারা/ 

প্রর্ভনায 

৩.১.১ অনুর্ষ্ঠত 

কভ িারা/ প্রর্ভনায 
াংখ্যা ৩ - ৩০ - - - - ৩০ 

৩.২ উদ্ভাফন ক্ষ্ভতা 

বৃর্দ্ধয রদক্ষ্য ০২র্দদনয 

প্রর্ক্ষ্ণ আদোজন 

৩.২.১ আদোর্জত 

প্রর্ক্ষ্ণ 

াংখ্যা 

(জন) 
৩ ৬০ ৬০ - - - - ৬০ 

৩.৩ উদ্ভাফন ক্ষ্ভতা 

বৃর্দ্ধয রদক্ষ্য ০৫ র্দদনয 

প্রর্ক্ষ্ণ আদোজন 

 

 

৩.৩.১ আদোর্জত 

প্রর্ক্ষ্ণ 

াংখ্যা 

(জন) 
২ - ২৫ - - - - ২৫ 
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৩.৪ উদ্ভাফন কাম িক্রদভয 

দে ম্পৃক্ত 

কভ িকতিাগদণয র্ফদদদ 

র্ক্ষ্া পয 

৩.৪.১ র্ক্ষ্া পদয 

প্রপ্রর্যত 

াংখ্যা 

(জন) 
২ - ৩ ২ ১ - - ৩ 

স্বীে দপ্তদযয 

প্রফাে উদ্ভাফনী 

ধাযণা/ উদযাগ 

আফান, মাচাই-

ফাছাই াংক্রান্ত 

কাম িক্রভ 

৪ 

৪.১ উদ্ভাফনী উদযাগ/ 

ধাযণা আফান এফাং প্রাপ্ত 

উদ্ভাফনী ধাযণাগুদরা 

মাচাই-ফাছাই পূফ িক 

তার্রকা প্রকা 

৪.১.১ উদ্ভাফনী 

উদযাদগয তার্রকা 

প্রকার্ত 

তার্যখ ২ - 
৩০-০৮-

২০১৮ 

০৫-০৯-

২০১৮ 

১০-০৯-

২০১৮ 

১৬-০৯-

২০১৮ 

২০-০৯-

২০১৮ 
৩০-০৮-২০১৯ 

৪.২ উদ্ভাফনী উদযাগ/ 

ধাযণামূ আইর্ডো 

ব্াাংদক 

(ideabank.gov.

bd) জভা যাখা 

৪.২.১ আইর্ডো 

ব্াাংদক 

আদরাডকৃত 

উদ্ভাফনী উদযাগ 

াংখ্যা ২ - 
৩০-০৪-

২০১৯ 

১৫-০৫-

২০১৯ 

২০-০৫-

২০১৯ 

২৬-০৫-

২০১৯ 

৩০-০৫-

২০১৯ 
৩০-০৪-২০২০ 

উদ্ভাফনী উদযাদগয 

াইরটিাং 
১০ 

৫.১ ন্যযনতভ ০২টি উদ্ভাফনী 

উদযাদগয াইরটিাং 

ফাস্তফােন 

৫.১.১ াইরটিাং 

ফাস্তফার্েত 
তার্যখ ৪ - 

৩০-০৪-

২০১৯ 

১৫-০৫-

২০১৯ 

২০-০৫-

২০১৯ 

২৬-০৫-

২০১৯ 

৩০-০৫-

২০১৯ 
৩০-০৪-২০২০ 

৫.২ ভাঠ ম িাদে চরভান 

উদ্ভাফন প্রকল্পমূ 

দযজর্ভন র্যদ িন ও 

প্রদোজনীে ােতা প্রদান 

৫.২.১ র্যদ িনকৃত 

প্রকল্প ও ােতা 

প্রদানকৃত প্রকল্প 

াংখ্যা ৪ - ০১ - - - - ০১ 

৫.৩ আওতাধীন দপ্তয 

াংস্থায াইরটিাং প্রকদল্পয 

তার্রকা ততর্য ও 

ওদেফাইদট প্রকা 

৫.৩.১ তার্রকা 

প্রণীত ও 

ওদেফাইদট 

প্রকার্ত 

তার্যখ ২ - 
০৫-০৫-

২০১৯ 

১২-০৫-

২০১৯ 

১৬-০৫-

২০১৯ 

২০-০৫-

২০১৯ 

২৫-০৫-

২০১৯ 
০৫-০৫-২০২০ 

ইদনাদবন 

প্রাদকর্াং 
১০ 

৬.১ ন্যযনতভ ০১টি 

ইদনাদবন প্রাদকর্াং 

আদোজন 

৬.১.১ আদোর্জত 

ইদনাদবন 

প্রাদকর্াং  

তার্যখ ৬ - ১৫-০৫-২০১৯ 
২২-০৫-

২০১৯ 

২৯-০৫-

২০১৯ 

১০-০৬-

২০১৯ 

১৫-০৬-

২০১৯ 
১৫-০৫-২০২০ 

৬.২ প্রাদকর্াং-এয 

ভাধ্যদভ প্রযর্িদকনদমাগ্য 

উদ্ভাফনী উদযাগ র্নফ িাচন 

৬.২.১ উদ্ভাফনী 

উদযাগ র্নফ িার্চত 
াংখ্যা  ৪ - ১ - - - - ১ 

উদ্ভাফনী উদযাগ 

আঞ্চর্রক ও 

জাতীে ম িাদে 

৬ 

৭.১ ন্যযনতভ ০১টি উদ্ভাফনী 

উদযাগ আঞ্চর্রক/ জাতীে 

ম িাদে ফাস্তফার্েত 

৭.১.১ ফাস্তফােদনয 

জন্য অর্প আদদ 

জার্যকৃত 

তার্যখ ৪ - ১০-০৬-২০১৯ 
১৬-০৬-

২০১৯ 

২০-০৬-

২০১৯ 

২৫-০৬-

২০১৯ 

৩০-০৬-

২০১৯ 
১০-০৬-২০২০ 
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ফাস্তফােন ৭.২ ফাস্তফার্েত উদ্ভাফনী 

উদযাদগয ডকুদভদেন 

ততর্য ও প্রকানা  

৭.২.১ ডকুদভদেন 

প্রকার্ত 
তার্যখ ২ - 

১৬-০৬-

২০১৯ 

২০-০৬-

২০১৯ 

২৫-০৬-

২০১৯ 

২৮-০৬-

২০১৯ 

৩০-০৬-

২০১৯ 
১৬-০৬-২০২০ 

ইদনাদবন 

প্রভের্যাং 
৬ 

৮.১ প্রভেয-প্রভর্ে  

র্নফ িাচন ও তার্রকা 

প্রস্তুতকযণ 

৮.১.১ র্নফ িার্চত 

প্রভেয-প্রভর্েয 

তার্রকা 

তার্যখ ৩ - - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

৮.২ দুই র্দদনয প্রভের্যাং 

কভ িারা আদোজন 

৮.২.১ আদোর্জত 

প্রভের্যাং কভ িারা  

াংখ্যা 

(জন) 
৩ - - - - - - - 

স্বীকৃর্ত ফা 

প্রদণাদনা প্রদান 
১০ 

৯.১ উদ্ভাফকদদয 

প্রাংাসূচক উ- 

আনুষ্ঠার্নক ত্র/ নদত্র 

/প্রক্রি/ পুযস্কায প্রদান 

৯.১.১ প্রাংাসূচক 

উ- আনুষ্ঠার্নক 

ত্র/ নদত্র 

/প্রক্রি/ পুযস্কায 

প্রদানকৃত 

াংখ্যা ৫ - ২ ১ - - - ২ 

৯.২ উদ্ভাফকগদণয প্রদদ 

র্ক্ষ্া পয/প্রর্ক্ষ্ণ 

/নদরজ প্রোর্যাং প্রপ্রাগ্রাদভ 

প্রপ্রযণ 

৯.২.১ র্ক্ষ্া পয/ 

প্রর্ক্ষ্ণ / নদরজ 

প্রোর্যাং প্রপ্রাগ্রাদভ 

প্রপ্রর্যত  

াংখ্যা ২ - ২ ১ - - - ২ 

৯.৩ উদ্ভাফকগদণয র্ফদদদ 

র্ক্ষ্া পয/প্রর্ক্ষ্ণ 

/নদরজ প্রোর্যাং প্রপ্রাগ্রাদভ 

প্রপ্রযণ 

৯.৩.১ র্ক্ষ্া পয/ 

প্রর্ক্ষ্ণ / নদরজ 

প্রোর্যাং প্রপ্রাগ্রাদভ 

প্রপ্রর্যত 

াংখ্যা ৩ - ২ ১ - - - ২ 

ইদনাদবন খাদত 

ফযাে 
৪ 

১০.১ ইদনাদবন-াংক্রান্ত 

কাম িক্রভ ফাস্তফােদন 

ফাদজট ফযাে 

১০.১.১ ফাদজট 

ফযােকৃত 
টাকা ২ - ৩০ রক্ষ্ ২৮ রক্ষ্ ২৫ রক্ষ্ ২০ রক্ষ্ ১৯ রক্ষ্ ৩৫ রক্ষ্ 

১০.২  ইদনাদবন-াংক্রান্ত 

কাম িক্রভ ফাস্তফােদন 

ফযােকৃত অথ ি ব্ে 

১০.২.১ ইদনাদবন-

াংক্রান্ত কাম িক্রভ 

ফাস্তফােদন 

ফযােকৃত অথ ি 

ব্র্েত 

% ২ - ১০০ ৯৫ ৮০ ৭৫ - ১০০ 

াট িনাযর্ ও 

প্রনটওোর্কিাং 
৩ 

১১.১ াংর্িষ্ট প্রর্তষ্ঠান/ 

অাংীজন র্চর্িতকযণ ও 

তাদদয দে ভদঝাতা 

স্মাযক স্বাক্ষ্য 

১১.১.১ স্বাক্ষ্র্যত 

ভদঝাতা স্মাযক 

ভদঝাতা 

স্মাযদকয

াংখ্যা 

৩ - ১ - - - - ১ 

ইদনাদবন-

াংক্রান্ত তথ্য 

ারনাগাদকযণ 

৩ 

১২.১ ওদেফাইদট 

ইদনাদবন কন িাদযয কর 

তথ্য ারনাগাদকযণ 

১২.১.১ তথ্য 

ারনাগাদকৃত  
তার্যখ ৩ 

২৭-০২-

২০১৮ 

৩০-০৭-

২০১৮ 

০৩-০১-

২০১৯ 

০৮-০১-

২০১৯ 

১৫-০১-

২০১৯ 

২০-০১-

২০১৯ 
৩১-১২-২০১৯ 
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¶  

  

ই-প্রফা ততর্য ও 

ফাস্তফােন 
৪ 

১৩.১ ই-প্রফা ততর্য ও 

ফাস্তফােন কযা 

১৩.১.১ ন্যযনতভ 

০১টি ই-প্রফা 

ফাস্তফার্েত 

তার্যখ ৪ 
৩০-০৬-

২০৮ 

১৫-০৩-

২০১৯ 

১৭-০৪-

২০১৯ 

১৫-০৫-

২০১৯ 

১৫-০৬-

২০১৯ 

৩০-০৬-

২০১৯ 
১৫-০২-২০১৯ 

প্রফাদ্ধর্ত 

র্জকযণ 
৩ 

১৪.১ ন্যযনতভ ০১টি প্রফা 

দ্ধর্ত র্জকযণ ও 

ফাস্তফােন 

১৪.১.১ র্জকযণ 

াংক্রান্ত অর্প 

আদদ জার্য 

তার্যখ ৩ 
৩০-০৬-

২০১৮ 
১৫-০৫-২০১৯ 

২২-০৫-

২০১৯ 

২৯-০৫-

২০১৯ 

১০-০৬-

২০১৯ 

২০-০৬-

২০১৯ 
১৫-০৫-২০২০ 

আওতাধীন 

অর্ধদপ্তয/  দপ্তয 

াংস্থায ইদনাদবন 

কাম িক্রভ 

র্যফীক্ষ্ণ 

৬ 

১৫.১ আওতাধীন 

অর্ধদপ্তয/ দপ্তয াংস্থায 

ইদনাদবন কভ ির্যকল্পনা 

প্রণেন কাম িক্রভ র্যফীক্ষ্ণ 

১৫.১.১ াংস্থায 

ফার্ল িক 

কভ ির্যকল্পনা প্রণীত 

তার্যখ ৩ - - - - - - - 

১৫.২ আওতাধীন 

অর্ধদপ্তয/ দপ্তয াংস্থায 

ইদনাদবন কভ ির্যকল্পনা 

ফাস্তফােন অগ্রগর্ত 

র্যফীক্ষ্ণ 

১৫.২.১ াংস্থায 

আদোর্জত 

ইদনাদবন টিদভয 

বা 

াংখ্যা ৩ - - - - - - - 

উদ্ভাফন 

কভ ির্যকল্পনা 

মূল্যােন 

৮ 

১৬.১ ফার্ল িক উদ্ভাফন 

কভ ির্যকল্পনায অধ ি-

ফার্ল িক স্ব-মূল্যােন 

১৬.১.১ স্ব- 

মুল্যার্েত অধ ি-

ফার্ল িক প্রর্তদফদন 

তার্যখ ৩ 
২০-০১-

২০১৮ 
৩১-০১-২০১৯ 

০৫-০২-

২০১৯ 

১০-০২-

২০১৯ 

১৭-০২-

২০১৯ 

২৫-০২-

২০১৯ 
৩১-০১-২০২০ 

১৬.২ ফার্ল িক উদ্ভাফন 

কভ ির্যকল্পনায অধ ি-

ফার্ল িক মূল্যােন প্রর্তদফদন 

ভন্ত্রণারদে প্রপ্রযণ 

১৬.২.১ অধ ি-ফার্ল িক 

মূল্যােন প্রর্তদফদন 

প্রপ্রর্যত 

তার্যখ ১ - ০৫-০২-২০১৯ 
১০-০২-

২০১৯ 

১৭-০২-

২০১৯ 

২০-০২-

২০১৯ 

২৫-০২-

২০১৯ 
০৫-০২-২০২০ 

১৬.৩ ফার্ল িক উদ্ভাফন 

কভ ির্যকল্পনায ফার্ল িক 

স্ব-মূল্যােন 

১৬.৩.১ ফার্ল িক 

মূল্যােন প্রর্তদফদন 

প্রস্তুতকৃত 

তার্যখ ৩ 
০৮-০৭-

২০১৮ 
১৫-০৭-২০১৯ 

২০-০৭-

২০১৯ 

২৫-০৭-

২০১৯ 

২৭-০৭-

২০১৯ 

৩১-০৭-

২০১৯ 
১৫-০৭-২০২০ 

১৬.৪ ফার্ল িক উদ্ভাফন 

কভ ির্যকল্পনায ফার্ল িক 

স্ব-মূল্যােন প্রর্তদফদন  

ভন্ত্রণারদে প্রপ্রযণ 

১৬.৪.১ মূল্যােন 

প্রর্তদফদন প্রপ্রর্যত 
তার্যখ ১ 

১০-০৭-

২০১৮ 
২০-০৭-২০১৯ 

২৫-০৭-

২০১৯ 

২৭-০৭-

২০১৯ 

৩১-০৭-

২০১৯ 

০৫-০৮-

২০১৯ 
২০-০৭-২০২০ 

প্রভাট নম্বয ১০০    ১০০        


