
হাইড্রাকার্ বন ইউননড্ের র্ানষ বক উদ্ভাবন কর্ বপনরকল্পনা ২০২০-২০২১  

ক্রর্ 
উড্েশ্য 

(Objectives) 

নর্ষড্ের র্ান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ বক্রর্ 

(Activities) 

কর্ বসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ বসম্পাদন 

সূচড্কর র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ননর্ বােক ২০২০-২০২১  

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

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 

১ 

উদ্ভার্ন 

কর্ বপনরকল্পনা 

প্রণয়ন  

৮   

১.১ র্ানষ বক উদ্ভার্ন কর্ বপনরকল্পনা 

প্রর্েন 
১.১.১কর্ বপনরকল্পনা প্রর্ীি িানরখ ৫  ৩০.৭.২০  ৪.৮.২০  ৮.৮.২০  ১১.৮.২০  ১৬.৮.২০  

১.২ র্ানষ বক উদ্ভার্ন কর্ বপনরকল্পনা   

র্ন্ত্রর্ালে/নর্ভাড্ে প্রপ্ররর্  

১.২.১ র্ন্ত্রর্ালে/ নর্ভাড্ে 

প্রপ্রনরি  

িানরখ 
১ ৪.৮.২০  ১১.৮.২০  ১৬.৮.২০  ২২.৮.২০  ২৮.৮.২০  

১.৩ র্ানষ বক উদ্ভার্ন কর্ বপনরকল্পনা  

তথ্য বাতায়নন প্রকাশ 

১.৩.১ িথ্য র্ািােড্ন 

প্রকানশি 

তারিখ 
২ ১০.৮.২০  ১৪.৮.২০   ১৮.৮.২০  ২২.৮.২০  ২৮.৮.২০  

২ 

ইড্নাড্ভশন টিড্র্র 

সভা 
৬ 

২.১ ইড্নাড্ভশন টিড্র্র সভা 

অনুষ্ঠান 
২.১.১ সভা অনুনষ্ঠি  

সংখ্যা 

 
৪ ৬  ৫ ৪ ৩ ২ 

২.২ ইড্নাড্ভশন টিড্র্র সভার 

নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ােন 
২.২.১  নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ানেি   % ২  ৯৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ 

৩ 

উদ্ভার্ন খানত  

(ক াড নম্বি-

৩২৫৭১০৫) র্রাে  

৪ 

৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্ বক্রর্ 

র্াস্তর্ােড্ন র্াড্েে  র্রাে  
৩.১.১ র্াড্েে র্রােকৃি  োকা ২ ৫,০০০০০ ৪,০০০০০ ৩,০০০০০ ২,০০০০০ ১,০০০০০ 

৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্ বক্রর্ 

র্াস্তর্ােড্ন র্রােকৃি অর্ ব ব্যে  

৩.২.১ উদ্ভার্ন-সংক্রান্ত 

কার্ বক্রর্ র্াস্তর্ােড্ন 

র্রােকৃি অর্ ব ব্যনেি  

% ২  ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ 

৪ সক্ষ্র্িা বৃনদ্ধ       ৯ 

৪.১ উদ্ভার্ন ও প্রসর্া সহনেকরর্ 

নর্ষড্ে এক নদড্নর কর্ বশালা/ 

প্রসনর্নার 

৪.১.১ কর্ বশালা/ প্রসনর্নার 

অনুনষ্ঠি 
সংখ্যা  ৩ ২ ১    

৪.২ উদ্ভার্ড্ন সক্ষ্র্িা বৃনদ্ধর 

লড্ক্ষ্য দুই নদড্নর প্রনশক্ষ্র্ 

আড্োেন  

৪.২.১ প্রনশক্ষ্র্ আড্োনেি 
সংখ্যা  

(েন) 
৩ ২ ১    

৪.৩ প্রসর্া সহনেকরড্র্ সক্ষ্র্িা 

বৃনদ্ধর লড্ক্ষ্য দুই নদড্নর প্রনশক্ষ্র্ 

আড্োেন 

৪.৩.১ প্রনশক্ষ্র্ আড্োনেি 

সংখ্যা  

(েন) 
৩   ২  ১     



ক্রর্ 
উড্েশ্য 

(Objectives) 

নর্ষড্ের র্ান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ বক্রর্ 

(Activities) 

কর্ বসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ বসম্পাদন 

সূচড্কর র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ননর্ বােক ২০২০-২০২১  

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

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 

৫ 

স্বীে দপ্তড্রর প্রসর্াে 

উদ্ভার্নী ধারর্া/ 

উড্যাে আহর্ান, 

র্াচাই-র্াছাই-

সংক্রান্ত কার্ বক্রর্ 

৪  

৫.১ উদ্ভার্নী উড্যাে/ধারর্া 

আহর্ান এর্ং প্রাপ্ত উদ্ভার্নী  

ধরর্াগুড্লা  র্াচাই-র্াছাইপূর্ বক 

িানলকা িথ্য র্ািােড্ন প্রকাশ  

৫.১.১ উদ্ভার্নী উড্যাড্ের 

িানলকা িথ্য র্ািােড্ন 

প্রকানশি 

িানরখ ৪  ৩.১১.২০ ৫.১১.২০ ১০.১১.২০ ১৭.১১.২০ ২০.১১.২০ 

৬ 

উদ্ভার্নী উড্যাড্ের 

পাইলটিং র্াস্তর্ােন 
৬  

৬.১ ন্যযনির্ একটি উদ্ভার্নী 

উড্যাড্ের পাইলটিং র্াস্তর্ােড্নর 

সরকানর আড্দশ োনর 

৬.১.১ পাইলটিং 

র্াস্তর্ােড্নর আড্দশ 

োনরকৃি 

িানরখ ৩  ১৯.১২.২০  ২৪.১২.২০  ৩০.১২.২০  ৫.১.২১  ১০.১.২১  

৬.২ উদ্ভার্নী উড্যাড্ের পাইলটিং 

র্াস্তর্ােন মূল্যায়ন  

৬.২.১ পাইলটিং র্াস্তর্ােন 

মূল্যারয়ত 
তারিখ ৩ ১.৩.২১  ৫.৩.২১  ১০.৩.২১  ১৫.৩.২১  ১৯.৩.২১  

৭ 

উদ্ভার্ন প্রদশ বনী 

(প্রশাড্কনসং) 
৬ 

৭.১ ন্যযনির্ একটি উদ্ভার্ন 

র্ন্ত্রর্ালে/নর্ভাে কর্তবক 

আড্োনেি প্রদশ বনীড্ি 

(প্রশাড্কনসং) অংশগ্রহণ 

৭.১.১ আড্োনেি উদ্ভার্ন 

প্রদশ বনীড্ি অংশগ্রহর্ 
িানরখ ৬ ১৫.৫.২১  ২২.৫.২১  ২৯.৫.২১  ১০.৬.২১  ১৫.৬.২১  

৮ 

উদ্ভার্নী উড্যাে 

আঞ্চনলক ও োিীে 

পর্ বাড্ে র্াস্তর্ােন 

৮ 

৮.১ ন্যযনির্ একটি উদ্ভার্নী 

উড্যাে আঞ্চনলক/ োিীে পর্ বাড্ে 

র্াস্তর্ােন 

৮.১.১ র্াস্তর্ােড্নর েন্য 

অনিস আড্দশ োনরকৃি  

 

িানরখ 
৮  

 

১০.৬.২১  ১৬.৬.২১  ২০.৬.২১  ২৫.৬.২১  ৩০.৬.২১  

৯ 

স্বীকৃনি র্া প্রকণাদনা 

প্রদান 
৭ 

৯.১ উদ্ভার্কের্ড্ক প্রশংসাসূচক 

উপ-আনুষ্ঠাননক পত্র/সনদপত্র 

/ড্ক্রস্ট/ পুরস্কার প্রদান 

৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠাননক পত্র/ 

সনদপত্র /ড্ক্রস্ট/ পুরস্কার 

প্রদানকৃি 

সংখ্যা 

(জন) 
৩  ২ ১    

৯.২ উদ্ভার্কের্ড্ক কেনশ নশক্ষ্া 

সির/প্রনশক্ষ্র্ /নড্লে প্রশোনরং  

প্রপ্রাগ্রাড্র্ প্রপ্ররর্ 

৯.২.১ নশক্ষ্া সির/ 

প্রনশক্ষ্র্/নড্লে প্রশোনরং  

প্রপ্রাগ্রাড্র্ প্রপ্রনরি 

সংখ্যা 

(েন) 
২  ২ ১    

৯.৩ উদ্ভাবন  ার্ যক্রনেি সনে 

সম্পৃক্ত  ে য তযাগণন  নর্ড্দড্শ 

নশক্ষ্া সির/ প্রনশক্ষ্র্ /নড্লে 

প্রশোনরং  প্রপ্রাগ্রাড্র্ প্রপ্ররর্  

৯.৩.১ নশক্ষ্া সির/ 

প্রনশক্ষ্র্/নড্লে প্রশোনরং  

প্রপ্রাগ্রাড্র্ প্রপ্রনরি  

সংখ্যা 

(জন) 
২ ৩ ২ ১   



ক্রর্ 
উড্েশ্য 

(Objectives) 

নর্ষড্ের র্ান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ বক্রর্ 

(Activities) 

কর্ বসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ বসম্পাদন 

সূচড্কর র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ননর্ বােক ২০২০-২০২১  

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

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 

১০ 
তথ্য বাতায়ন 

হালনাগাে িণ 
৮  

১০.১ ইননানেশন টিনেি পূণ যাে 

তথ্যসহ বছিরেরি  উদ্ভাবননি  

স ল তথ্য আপনলাড/ 

হালনাগাে িণ 

১০.১.১ উদ্ভাবননি তথ্য 

আপনলাডকৃত/ 

হালনাগােকৃত 

রনয়রেত 

(%) 
৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

১০.২ বছিরেরি  পাইলট ও 

বাস্তবারয়ত কসবা সহরজ িনণি 

তথ্য   আপনলাড/ হালনাগাে িণ 

 

১০.২.১ কসবা 

সহরজ িনণি তথ্য 

আপনলাড/ হালনাগােকৃত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

১০.৩ বাস্তবারয়ত রডরজটাল-

কসবাি তথ্য   আপনলাড/ 

হালনাগাে িণ 

 

১০.৩.১ রডরজটাল-কসবাি 

তথ্য আপনলাড/ 

হালনাগােকৃত 

% ২  ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

১১ 
রডরজটাল কসবা 

ততরি ও বাস্তবায়ন 
৪ 

 ১১.১ ন্যূনতে এ টি রডরজটাল 

কসবা ততরি ও বাস্তবায়ন  িা 

 

১১.১.১ এ টি রডরজটাল 

কসবা বাস্তবারয়ত 
তারিখ ৪ ১৫.২.২১  ১৫.৩.২১  ৩১.৩.২১  ৩০.৪.২১  ৩০.৫.২১  

১২ কসবা সহরজ িণ ৮ 

১২.১ ন্যূনতে এ টি কসবা পদ্ধরত 

সহরজ িনণি পাইলটিং বাস্তবায়ন 

১২.১.১ সহরজ িনণি 

পাইলটিং বাস্তবায়ননি 

অরিস আনেশ জারিকৃত 

 

তারিখ ৪  ১৫.১০.২০ 

 

২০.১০.২০ 

 

২৪.১০.২০ 

 

২৮.১০.২০ 

 

৩০.১০.২০ 

১২.২ ন্যূনতে এ টি কসবা পদ্ধরত 

সহরজ িণ সািানেনশ সম্প্রসািণ/ 

কিরিন শন 

 ১২.২.১ কসবা সহরজ িণ   

বাস্তবায়নন চুড়ান্ত অরিস 

আনেশ জারিকৃত 

 

তারিখ ৪  ১৫.৪.২১  ৩০.৪.২১  ১৫.৫.২১  ৩০.৫.২১  ১৫.৬.২১  

১৩ পরিবীক্ষণ ৭ 

১৩.১ উদ্ভাবনগনণি উদ্ভাবনী 

উনযাগ বাস্তবায়ন  ে যপরি ল্পনা 

( ূানলণ্ডাি) প্রণয়ন  ার্ যক্রে 

পরিবীক্ষণ  

১৩.১.১ উদ্ভাবনগনণি 

উদ্ভাবনী উনযাগ বাস্তবায়ন 

 ে যপরি ল্পনা প্রণীত  

 

িানরখ ৩ ১৯.১২.২০ ২৪.১২.২০ ৩০.১১.২০ ৫.১.২১ ১০.১.২১ 

১৩.২  উদ্ভাবনী উনযাগ বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত পরিবীক্ষণ   

১৩.২.১ উদ্ভাব গনণি 

সনে উদ্ভাবনী উনযাগ 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত রবষনয় 

টিনেি সো আনয়ারজত 

সংখ্যা ২ ৩ ২ ১ -  - 



ক্রর্ 
উড্েশ্য 

(Objectives) 

নর্ষড্ের র্ান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ বক্রর্ 

(Activities) 

কর্ বসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ বসম্পাদন 

সূচড্কর র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ননর্ বােক ২০২০-২০২১  

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

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 

১৩.৩ র্াঠ পর্ বাড্ে চলর্ান 

উদ্ভার্নী প্রকল্পসমূহ সড্রেনর্ন 

পনরদশ বন ও প্রড্োেনীে সহােিা 

প্রদান 

১৩.৩.১ প্রকল্প 

পনরদশ বনকৃি এর্ং সহােিা 

প্রদানকৃি      

সংখ্যা 

( য়টি) 
২ - - - - - 

১৪ 

 

ডকুনেনেশন  

প্র াশনা  

৭ 

১৪.১ র্াস্তর্ানেি উদ্ভার্নী 

উড্যাড্ের ডকুড্র্ড্েশন তিনর ও 

প্রকাশনা (পাইলে ও সম্প্রসানরি) 

১৪.১.১ ডকুড্র্ড্েশন  

প্রকানশি 

 

িানরখ 
৪ ২০.৫.২১  ২৫.৫.২১  ৩১.৫.২১  ১০.৬.২১  ১৫.৬.২১  

১৪.২ কসবা সহরজ িনণি 

ডকুনেনেশন তিনর ও প্রকাশনা 

১৪.২.১ ডকুনেনেশন 

প্র ারশত 
তারিখ ৩ ২০.৫.২১  ২৫.৫.২১  ৩১.৫.২১  ১০.৬.২১  ১৫.৬.২১  

১৫ 

উদ্ভার্ন 

কর্ বপনরকল্পনা  

মূল্যায়ন 

৮ 

১৫.১ উদ্ভার্ন পনরকল্পনার অধ ব-

র্ানষক স্ব-মূল্যােন 

১৫.১.১ অধ ব- র্ানষ বক 

প্ররতনবেন স্ব-মূল্যানেি 

িানরখ 
৩ ৩০.১.২১  ৫.২.২১  ১০.২.২১  ১৭.২.২১  ২০.২.২১  

১৫.২  উদ্ভার্ন  ে যপনরকল্পনার 

অধ ব- র্ানষ বক মূল্যােন প্রনিড্র্দন 

র্ন্ত্রর্ালে/ নর্ভাড্ে প্রপ্ররর্ 

১৫.২.১ অধ ব- র্ানষ বক 

মূূ্ল্যােন  প্রনিড্র্দন 

প্রপ্রনরি  

িানরখ 
১ ৫.২.২১  ১০.২.২১  ১৭.২.২১  ২০.২.২১  ২৫.২.২১  

১৫.৩ উদ্ভার্ন  ে যপনরকল্পনার 

র্ানষক স্ব-মূল্যােন  

১৫.৩.১ র্ানষ বক মূল্যােন 

প্রনিড্র্দন প্রস্তুিকৃি  

িানরখ 
৩ ১৫.৭.২১  ২০.৭.২১  ২৩.৭.২১  ২৬.৭.২১  ৩০.৭.২১  

১৫.৪ উদ্ভার্ন  ে যপনরকল্পনার 

র্ানষক স্ব-মূল্যােন প্রনিড্র্দন  

র্ন্ত্রর্ালে/ নর্ভাড্ে প্রপ্ররর্ 

১৫.৪.১ মূল্যােন   

প্রনিড্র্দন প্রপ্রনরি 

িানরখ 
১ ২০.৭.২১  ২৩.৭.২১  ২৬.৭.২১  ৩০.৭.২১  ৫.৮.২১  

 

 

                                                                                                                                                              এ এস এর্ র্ঞ্জুরুল কাড্দর 

                                                                                                                                                               র্হাপনরচালক (যুগ্ন সনচর্) 

                                                                                                                                                                  হাইড্রাকার্ বন ইউননে 

                                                                                                                                                             জ্বালানন ও খননে সম্পদ নর্ভাে 

 


