
 

 

বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট (স্টি) এর বাস্টষ িক 

উদ্ভাবন কর্ িপস্টরকল্পনা 2019-2020 এর বাস্টষ িক স্ব-মূল্যায়ন  

 
ক্রর্ উদেশ্য 

(Objectives) 

স্টবষদয়র র্ান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ িক্রর্ 

(Activities) 

কর্ িসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্ িসম্পােন 

সূচদকর র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যর্াত্রা/স্টনণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for 2019-2020)   

বার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন (অর্িন) স্কার  

অসাধারণ অস্টি 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলস্টি 

র্ান 

চলস্টি 

র্াদনর 

স্টনদে 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১ উদ্ভাবন 

কর্ িপস্টরকল্পনা 

প্রণয়ন  

7 ১.১ বাস্টষ িক উদ্ভাবন 

কর্ িপস্টরকল্পনা প্রণয়ন 

১.১.১ কর্ িপস্টরকল্পনা 

প্রণীি 

িাস্টরখ 4 ৩০-৬-

২০1৯ 

৪-৭-

২০1৯ 

8-৭-

২০1৯ 
১1-৭-

২০1৯ 
১6-৭-

২০১৯ 
৩০/০৬/১৯ তার্রখে প্রণয়ন 

করা হখয়খে 

4 

১.২ বাস্টষ িক উদ্ভাবন 

কর্ িপস্টরকল্পনা   

র্ন্ত্রণালয়/স্টবভাদগ প্রপ্ররণ  

১.২.১ র্ন্ত্রণালয়/ 

স্টবভাদগ প্রপ্রস্টরি  

িাস্টরখ ১ 4-৭- 

২০1৯ 

১1-৭- 

২০1৯ 

১6-৭- 

২০1৯ 
২২-৭- 

২০1৯ 
২৮-৭-

২০১৯ 

৩০/০৬/১৯ তার্রখে স্প্ররণ 

করা হখয়খে 

1 

১.৩ বাস্টষ িক উদ্ভাবন 

কর্ িপস্টরকল্পনা  িথ্য 

বািায়দন প্রকাশ 

১.৩.১ িথ্য বািায়দন 

প্রকাস্টশি 

িাস্টরখ ২ ১0-৭- 

২০1৯ 

১4-৭- 

২০1৯ 
18-৭- 

২০1৯ 
২2-৭-

২০১৯ 

28-৭-

২০১৯ 

৩০/০৬/১৯ তার্রখে 

ওখয়বসাইখে প্রকাশ করা 

হখয়খে 

2 

২ ইদনাদভশন টিদর্র 

সভা 

৬ ২.১ ইদনাদভশন টিদর্র সভা 

অনুষ্ঠান 

২.১.১ সভা অনুস্টষ্ঠি  সাংখ্যা 

 

৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ 0৬ (ছয়টি) টি সভা হদয়দছ  ৪ 

২.২ ইদনাদভশন টিদর্র 

সভার স্টসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

২.২.১  স্টসদ্ধান্ত 

বাস্তবাস্টয়ি   

% 2 ৯৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ শিভাগ বাস্তবাস্টয়ি হদে 2 

৩ উদ্ভাবন খাদি (প্রকাড 

নম্বর-3257105) 

বরাে 

৪ ৩.১ উদ্ভাবন-সাংক্রান্ত 

কার্ িক্রর্ বাস্তবায়দন বাদেট  

বরাে  

৩.১.১ বাদেট 

বরােকৃি 

টাকা ২ ১2 ১0 8 6 4 ১২,০০,০০০     

(বাদরা লক্ষ্ টাকা র্াত্র) বরাে 

2 

৩.২ উদ্ভাবন-সাংক্রান্ত 

কার্ িক্রর্ বাস্তবায়দন 

বরােকৃি অর্ ি ব্যয়  

৩.২.১ উদ্ভাবন-সাংক্রান্ত 

কার্ িক্রর্ বাস্তবায়দন 

বরােকৃি অর্ ি ব্যস্টয়ি  

% ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০% ব্যয় হদয়দছ 

[১১,১৮,৬০০ (এগার লক্ষ্ 

আঠাদরা হাোর ছয়শি র্াত্র]  

২ 

৪ সক্ষ্র্িা বৃস্টদ্ধ 9 ৪.১ উদ্ভাবন ও প্রসবা 

সহস্টেকরণ স্টবষদয় এক 

স্টেদনর কর্ িশালা/ প্রসস্টর্নার 

৪.১.১ 

কর্ িশালা/প্রসস্টর্নার 

অনুস্টষ্ঠি 

সাংখ্যা ৩ 2 1 0 0 0 ২৪/০২/২০২০ িাস্টরদখ 

অনুস্টষ্ঠি হদয়দছ  

৩ 

৪.২ উদ্ভাবদন সক্ষ্র্িা বৃস্টদ্ধর 

লদক্ষ্য দুই স্টেদনর প্রস্টশক্ষ্ণ 

আদয়ােন  

 

 

 

৪.২.১ প্রস্টশক্ষ্ণ 

আদয়াস্টেি 

সাংখ্যা 

(েন) 

৩ ২৫ ২০ ১৫ ১০ - ০৪-০৫/০৩/২০২০ িাস্টরদখ 

অনুস্টষ্ঠি হদয়দছ 

৩ 

৪.৩ প্রসবা সহস্টেকরদণ 

সক্ষ্র্িা বৃস্টদ্ধর লদক্ষ্য দুই 

স্টেদনর প্রস্টশক্ষ্ণ আদয়ােন 

 

৪.৩.১ প্রস্টশক্ষ্ণ 

আদয়াস্টেি 

সাংখ্যা 

(েন) 

3 ২0 15 ১0 05 - ২৯/০২/২০২০-০১/০৩/২০২০ 

িাস্টরদখ অনুস্টষ্ঠি হদয়দছ 

৩ 



 

 

ক্রর্ উদেশ্য 

(Objectives) 

স্টবষদয়র র্ান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ িক্রর্ 

(Activities) 

কর্ িসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্ িসম্পােন 

সূচদকর র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যর্াত্রা/স্টনণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for 2019-2020)   

বার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন (অর্িন) স্কার  

অসাধারণ অস্টি 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলস্টি 

র্ান 

চলস্টি 

র্াদনর 

স্টনদে 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

৫ স্বীয় েপ্তদরর প্রসবায় 

উদ্ভাবনী ধারণা/ 

উদযাগ আহবান, 

র্াচাই-বাছাই-

সাংক্রান্ত কার্ িক্রর্ 

৩ ৫.১ উদ্ভাবনী উদযাগ/ধারণা 

আহবান এবাং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী  

ধারণাগুদলা  র্াচাই-

বাছাইপূব িক িাস্টলকা িথ্য 

বািায়দন প্রকাশ  

৫.১.১ উদ্ভাবনী 

উদযাদগর িাস্টলকা িথ্য 

বািায়দন প্রকাস্টশি 

িাস্টরখ ৩ ৩-1১-

২০১৯ 

৫-11-

২০১৯ 

১০-

11-

২০১৯ 

১7-

11-

২০১৯ 

২০-

11-

২০১৯ 

২৮/০৮/১9 িাস্টরদখ িাস্টলকা 

স্বীয় ওদয়বসাইদট প্রকাশ করা 

হদয়দছ 

3 

৬  উদ্ভাবনী উদযাদগর 

পাইলটিাং বাস্তবায়ন 

7 ৬.১ ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবনী 

উদযাদগর পাইলটিাং 

বাস্তবায়দনর সরকাস্টর আদেশ 

োস্টর 

৬.১.১ পাইলটিাং 

বাস্তবায়দনর আদেশ 

োস্টরকৃি 

িাস্টরখ ৪ ১৯-1২-

২০১৯ 

২৪-

1২-

২০১৯ 

৩০-

11-

২০১৯ 

5-১-

২০২০ 

১০-১-

২০২০ 

১. আরখকর্ব স্ াবাইল এ্যপস 

২. স্সন্সর-র্ির্িক ধাখনর 

বালাই ব্যবস্থাপনা  

৪  

৬.২ উদ্ভাবনী উদযাদগর 

পাইলটিাং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন  

৬.২.১ পাইলটিাং 

বাস্তবায়ন মূল্যাস্টয়ি 

িাস্টরখ ৩ ১-০৩- 

২০২০ 

৫-৩- 

২০২০ 

১০-৩- 

২০২০ 

১৫-৩- 

২০২০ 

১৯-৩- 

২০২০ 

আরখকর্ব স্ াবাইল এ্যপস এ্র 

পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যার্য়ত 

 

৩ 

৭ উদ্ভাবন প্রেশ িনী 

(প্রশাদকস্টসাং) 

৬ ৭.১ ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবন 

র্ন্ত্রণালয়/স্টবভাগ কর্তিক 

আদয়াস্টেি প্রেশ িনীদি 

(প্রশাদকস্টসাং) অাংশগ্রহণ 

৭.১.১ আদয়াস্টেি 

উদ্ভাবন প্রেশ িনীদি 

অাংশগ্রহণ 

িাস্টরখ ৬ ১৫-০৫-

২০২০ 

২২-৫-

২০২০ 

২৯-৫-

২০২০ 

১০-৬-

২০২০ 

১৫-৬-

২০২০ 

কৃর্ষ  ন্ত্রণালয় কর্তিক ২২ জুন’ 

২০১৯ তািং স্শাখকর্সিং ক িশালায় 

অিংশগ্রহণ করা হখয়খে   

(খসালার লাইে ট্র্যাপ)   

৬ 

৮ উদ্ভাবনী উদযাগ 

আঞ্চস্টলক ও োিীয় 

পর্ িাদয় বাস্তবায়ন 

৭ ৮.১ ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবনী 

উদযাগ আঞ্চস্টলক/ োিীয় 

পর্ িাদয় বাস্তবায়ন 

৮.১.১ বাস্তবায়দনর 

েন্য অস্টিস আদেশ 

োস্টরকৃি  

িাস্টরখ ৭ ১০-৬-

২০20 

১৬-৬-

২০20 

২০-৬-

২০20 

২৫-৬-

২০20 

৩০-6-

২০20 

 স্সালার লাইে ট্র্যাপ ৭ 

৯ স্বীকৃস্টি বা প্রদণােনা 

প্রোন 

9 ৯.১ উদ্ভাবকগণদক 

প্রশাংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠাস্টনক পত্র/সনেপত্র 

/প্রক্রি/পুরস্কার প্রোন 

৯.১.১ প্রশাংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠাস্টনক পত্র/ সনেপত্র 

/প্রক্রি/ পুরস্কার প্রোনকৃি 

সাংখ্যা 

(েন) 

4 ৭ ৬ ৫ ৪ - ইদনাদভশন টিদর্র 

সেস্যবৃন্দদক প্রশাংসাসূচক 

সনে প্রোন করা হদয়দছ  

৪ 

৯.২ উদ্ভাবকগণদক প্রেদশ 

স্টশক্ষ্া সির/প্রস্টশক্ষ্ণ/নদলে 

প্রশয়াস্টরাং  প্রপ্রাগ্রাদর্ প্রপ্ররণ 

৯.২.১ স্টশক্ষ্া সির/ 

প্রস্টশক্ষ্ণ/নদলে প্রশয়াস্টরাং  

প্রপ্রাগ্রাদর্ প্রপ্রস্টরি 

সাংখ্যা 

(েন) 

2 ১২ ১০ ০৮ ০৬ - 12 (বাদরা) েনদক প্রপ্ররণ করা 

হদয়দছ 

2 

৯.৩ উদ্ভাবন কার্ িক্রদর্র 

সদে সম্পকৃ্ত কর্ িকিিাগণদক 

স্টবদেদশ স্টশক্ষ্া 

সির/প্রস্টশক্ষ্ণ/নদলে 

প্রশয়াস্টরাং  প্রপ্রাগ্রাদর্ প্রপ্ররণ  

৯.৩.১ স্টশক্ষ্া সির/ 

প্রস্টশক্ষ্ণ/নদলে 

প্রশয়াস্টরাং  প্রপ্রাগ্রাদর্ 

প্রপ্রস্টরি  

সাংখ্যা 

(েন) 

3 ০৩ ০২ ০১ - - ০৩ (স্টিন) েনদক প্রপ্ররণ করা 

হদয়দছ  

3 



 

 

ক্রর্ উদেশ্য 

(Objectives) 

স্টবষদয়র র্ান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ িক্রর্ 

(Activities) 

কর্ িসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্ িসম্পােন 

সূচদকর র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যর্াত্রা/স্টনণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for 2019-2020)   

বার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন (অর্িন) স্কার  

অসাধারণ অস্টি 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলস্টি 

র্ান 

চলস্টি 

র্াদনর 

স্টনদে 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১০ িথ্য বািায়ন 

হালনাগােকরণ  

8 ১০.১ ইদনাদভশন টিদর্র 

পূণ িাে িথ্যসহ বছরস্টভস্টত্তক 

উদ্ভাবদনর  সকল িথ্য 

আপদলাড/ হালনাগােকরণ 

১০.১.১ উদ্ভাবখনর িথ্য 

আপদলাডকৃি/ 

হালনাগােকৃি 

স্টনয়স্টর্ি 

(%) 

৪ 100 90 80 70 ৬০ উদ্ভাবদনর সকল িথ্য 

প্রস্টিস্টনয়ি আপদলাড/ 

হালনাগাে করা হদয়দছ  

 

৪ 

১০.২ বেরর্ির্িক পাইলে ও 

বাস্তবার্য়ত স্সবা 

সহর্র্করখণর িথ্য   

আপদলাড/ হালনাগােকরণ 

১০.২.১ স্সবা 

সহর্র্করখণর িথ্য  

আপদলাড/ হালনাগােকৃি 

% ২ 100 90 80 70 ৬০ প্রস্টিস্টনয়ি বছরভিভিক তথ্য 

আপদলাড/ হালনাগাে করা 

হদে 

 

২ 

১০.৩ বাস্তবার্য়ত র্ির্র্োল 

স্সবার িথ্য আপদলাড/ 

হালনাগােকরণ 

 

১০.৩.১ র্ির্র্োল-

স্সবার িথ্য আপদলাড/ 

হালনাগােকৃি 

% 2 100 90 80 70 ৬০ স্টডস্টেটাল প্রসবার িথ্য  

প্রস্টিস্টনয়ি আপদলাড/ 

হালনাগাে করা হদয়দছ  

 

২ 

১১ স্টডস্টেটাল প্রসবা 

তিস্টর ও বাস্তবায়ন 

৪  ১১.১ ন্যযনত  এ্কট 

র্ির্র্োল স্সবা তিস্টর ও 

বাস্তবায়ন করা 

১১.১.১ এ্কট র্ির্র্োল 

স্সবা বাস্তবার্য়ত 

িাস্টরখ ৪ ১৫-২-

২০২০ 

১৫-৩-

২০২০ 

৩১-

৩-

২০২০ 

৩০-৪-

২০২০ 

৩০-৫-

২০২০ 

র্ি’র ক িচারীখের স্বতন-

িাতার্ে ব্যবস্থাপনা 

র্ির্র্োলাইর্িকরণ  

৪ 

১২ প্রসবা সহস্টেকরণ ৮ ১২.১ ন্যযনত  এ্কট প্রসবা 

পদ্ধস্টি সহস্টেকরদণর 

পাইলটিাং বাস্তবায়ন 

১২.১.১ সহস্টেকরদণর 

পাইলটিাং বাস্তবায়দনর 

অর্িস আখেশ র্ার্রকৃত 

িাস্টরখ 4 ১৫-১০- 

২০১৯ 

২০-

১০- 

২০১৯ 

২৪-

১০- 

২০১৯ 

২৮-

১০- 

২০১৯ 

৩০-

১০- 

২০১৯ 

ধাখনর স্রাগবালাই ও তার 

ব্যবস্থাপনা শীষ িক প্রর্শক্ষণ স্কাস ি 

ই-লার্ন িিং পদ্ধর্তখত রূপান্তরপূব িক 

প্রর্শক্ষণ প্রোন সহর্র্করণ 

৪ 

১২.২ ন্যযনত  এ্কট প্রসবা 

পদ্ধস্টি সহস্টেকরণ সারাখেখশ 

সম্প্রসারণ/ স্রর্িখকশন 

 ১২.২.১ স্সবা 

সহস্টেকরণ   বাস্তবায়দন 

চুড়ান্ত অস্টিস আখেশ 

র্ার্রকৃত 

 

 

িাস্টরখ 4 ১৫-০৪-

২০২০ 

৩০-৪-

২০২০ 

১৫-৫-

২০২০ 

৩০-৫-

২০২০ 

১৫-৬-

২০২০ 

‘ধাদনর প্ররাগবালাই ও 

ব্যবস্থাপনা’ প্রকাস িটি ই-লাস্টন িাং 

এর র্াধ্যদর্ সম্প্রসাস্টরি  

৪ 

১৩ পর্রবীক্ষণ ৭ ১৩.১ উদ্ভাবনগখণর উদ্ভাবনী 

উখযাগ বাস্তবায়ন 

ক িপর্রকল্পনা (কযাখলণ্ডার) 

প্রণয়ন কার্ িক্র  পর্রবীক্ষণ  

১৩.১.১ উদ্ভাবনগখণর 

উদ্ভাবনী উখযাগ 

বাস্তবায়ন ক িপর্রকল্পনা 

প্রণীত  

 

 

 

িাস্টরখ ৩ ১৯-1২-

২০১৯ 

২৪-

1২-

২০১৯ 

৩০-

11-

২০১৯ 

5-১-

২০২০ 

১০-১-

২০২০ 

ক িপর্রকল্পনা (কযাখলণ্ডার) 

প্রণয়নপূব িক পর্রবীক্ষণ করা 

হখে  

৩ 

১৩.২  উদ্ভাবনী উখযাগ 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ত 

পর্রবীক্ষণ   

১৩.২.১ উদ্ভাবকগখণর 

সখে উদ্ভাবনী উখযাগ 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ত 

র্বষখয় টখ র সিা 

আখয়ার্র্ত  

সাংখ্যা ২ 0৩ 0২ 0১ - - ইদনাদভশন টিদর্র সভায়  

বাস্তবায়ন কার্ িক্র  অগ্রগর্ত 

পর্রবীক্ষণ করা হখে    

২ 



 

 

ক্রর্ উদেশ্য 

(Objectives) 

স্টবষদয়র র্ান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ িক্রর্ 

(Activities) 

কর্ িসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্ িসম্পােন 

সূচদকর র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যর্াত্রা/স্টনণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for 2019-2020)   

বার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন (অর্িন) স্কার  

অসাধারণ অস্টি 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলস্টি 

র্ান 

চলস্টি 

র্াদনর 

স্টনদে 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১৩.৩ র্াঠ পর্ িাদয় চলর্ান 

উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ 

সদরেস্টর্ন পস্টরেশ িন ও 

প্রদয়ােনীয় সহায়িা প্রোন 

 

১৩.৩.১ প্রকল্প 

পস্টরেশ িনকৃি এবাং 

সহায়িা প্রোনকৃি      

সাংখ্যা 

(কয়টি) 

২ 02 01 - - - ১. স্সৌরশর্ি চার্লত আখলাক 

িাঁে (খসালার লাইে ট্র্যাপ)  

২ 

১৪ ডকুদর্দেশন  

প্রকাশনা  

7 ১৪.১ বাস্তবাস্টয়ি উদ্ভাবনী 

উদযাদগর ডকুদর্দেশন তিস্টর 

ও প্রকাশনা (পাইলট ও 

সম্প্রসাস্টরি) 

১৪.১.১ ডকুদর্দেশন  

প্রকাস্টশি 

িাস্টরখ ৪  ২০-০৫-

২০২০ 

২৫-৫-

২০২০ 

৩১-৫-

২০২০ 

১০-৬-

২০২০ 

১৫-৬-

২০২০ 

ওদয়বসাইদট   

  প্রকাস্টশি  

৪ 

১৪.২ স্সবা সহর্র্করখণর 

িকুখ খেশন তিস্টর ও 

প্রকাশনা 

১৪.২.১ িকুখ খেশন 

প্রকার্শত 

িাস্টরখ ৩ ২০-০৫-

২০২০ 

২৫-৫-

২০২০ 

৩১-৫-

২০২০ 

১০-৬-

২০২০ 

১৫-৬-

২০২০ 

ওদয়বসাইদট   

      প্রকাস্টশি 

৩ 

1৫  উদ্ভাবন 

কর্ িপস্টরকল্পনা 

মূল্যায়ন 

৮ ১৫.১ উদ্ভাবন পস্টরকল্পনার 

অধ ি-বাস্টষক স্ব-মূল্যায়ন 

১৫.১.১ অধ ি- বাস্টষ িক 

প্রস্টিদবেন স্ব-মূল্যাস্টয়ি 

 

 

 

 

 

িাস্টরখ ৩ ৩০-1-

২০২০ 

৫-২-

২০২০ 

১০-২-

২০২০ 

১৭-২-

২০২০ 

২০-২-

২০২০ 

স্ব-মূল্যাস্টয়ি অধ ি-বাস্টষ িক 

প্রস্টিদবেন প্রণয়ন করা হদয়দছ 

 

 

 

৩ 

১৫.২  উদ্ভাবন 

কর্ িপস্টরকল্পনার অধ ি- বাস্টষ িক 

মূল্যায়ন প্রস্টিদবেন র্ন্ত্রণালয়/ 

স্টবভাদগ প্রপ্ররণ 

১৫.২.১ অধ ি- বাস্টষ িক 

মূূ্ল্যায়ন  প্রস্টিদবেন 

প্রপ্রস্টরি  

িাস্টরখ ১ ৫-২-

২০২০ 

১০-২-

২০২০ 

১৭-২-

২০২০ 

২০-২-

২০২০ 

২৫-২-

২০২০ 

স্ব-মূল্যাস্টয়ি অধ ি-বাস্টষ িক 

প্রস্টিদবেন প্রপ্ররণ করা হদয়দছ 

১ 

১৫.৩ উদ্ভাবন কর্ িপস্টরকল্পনার 

বাস্টষক স্ব-মূল্যায়ন  

১৫.৩.১ বাস্টষ িক 

মূল্যায়ন প্রস্টিদবেন 

প্রস্তুিকৃি  

িাস্টরখ ৩ ১৫-৭-

২০২০ 

২০-৭-

২০২০ 

২৩-৭-

২০২০ 

২৬-৭-

২০২০ 

৩০-7-

২০২০ 
বাস্টষ িক স্ব-মূল্যায়ন         

প্রস্টিদবেন প্রস্তুি করা হদয়দছ  

৩ 

১৫.৪ উদ্ভাবন 

কর্ িপস্টরকল্পনার বাস্টষক স্ব-

মূল্যায়ন প্রস্টিদবেন  

র্ন্ত্রণালয়/স্টবভাদগ প্রপ্ররণ 

১৫.৪.১ মূল্যায়ন   

প্রস্টিদবেন প্রপ্রস্টরি 

িাস্টরখ ১ ২০-৭-

২০২০ 

২৩-৭-

২০২০ 

২৬-৭-

২০২০ 

৩০-7-

২০২০ 
৫-৮-

২০২০ 

বাস্টষ িক প্রস্টিদবেন প্রপ্ররণ করা 

হদয়দছ 

1 

 ন্তব্য (র্র্ে থাখক): ২০১৯-২০২০ অথ িবেখর র্ি’র বার্ষ িক উদ্ভাবন ক িপর্রকল্পনার বার্ষ িক স্ব-মূল্যায়খন ১০০ এ্র  খে স্ াে অর্র্িত স্কারঃ ১০০।   


