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ফাাংরাদে ধান গদফলণা ইনস্টিটিউট (স্টি) এয              কভ মস্টযকল্পনা ২০১৮-২০১৯ এয স্ব-মূল্যায়ন প্রস্টিদফেন  
 

ক্রভ উদেশ্য 

(objects) 

স্টফলদয়য ভান 

(Weight 

of 

Subject) 

কাম মক্রভ 

(Activities) 

কভ মম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ মম্পােন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

রক্ষ্যভাত্রা/স্টনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 

অধ ম-ফাস্টল মক মূল্যায়ন 

(অর্মন) 

স্কায 

 

 
অাধাযণ অস্টি উত্তভ উত্তভ চরস্টি 

ভান 

চরস্টি 

ভাদনয 

স্টনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

১ 

উদ্ভাফন 

কভ মস্টযকল্পনা 

      

৭ ১.১ ফাস্টল মক উদ্ভাফন 

কভ মস্টযকল্পনা প্রণয়ন 

১.১.১ কভ মস্টযকল্পনা 

প্রণীি 

িাস্টযখ ৪ ৩১-৭-

২০১৮ 

৫-৮- 

২০১৮ 

৯-৮- 

২০১৮ 

১৪-৮- 

২০১৮ 

২০-৮-

২০১৮ 

৩০/০৭/১৮ িাস্টযদখ 

প্রণয়ন কযা দয়দে 

৪ 

১.২ ফাস্টল মক উদ্ভাফন 

কভ মস্টযকল্পনা ভস্টিস্টযলে 

স্টফবাদগ স্প্রযণ  

১.২.১ ভস্টিস্টযলে 

স্টফবাদগ স্প্রস্টযি  

িাস্টযখ ১ ১২-৮- 

২০১৮ 

২০-৮- 

২০১৮ 

২৬-৮- 

২০১৮ 

৩০-৮- 

২০১৮ 

৫-৯-

২০১৮ 

৩০/০৭/১৮ িাস্টযদখ 

স্প্রযণ কযা দয়দে 

১ 

১.৩ ফাস্টল মক উদ্ভাফন 

কভ মস্টযকল্পনা    

        প্রকা 

 

১.৩.১ িথ্য ফািায়দন 

প্রকাস্টি 

      ২ ১৬-৮- 

২০১৮ 

২০-৮- 

২০১৮ 

২৫-৮- 

২০১৮ 

৩০-৮- 

২০১৮ 

৫-৯-

২০১৮ 

৩০/০৭/১৮ িাস্টযদখ 

ওদয়ফাইদট প্রকা কযা 

দয়দে 

২ 

২ 

ইদনাদবন টিদভয 

বা 

৬ ২.১ ইদনাদবন টিদভয বা 

অনুষ্ঠান 

২.১.১ অনুস্টষ্ঠি বা াংখ্যা 

 

৪ ১০ ০৯ ০৮ - - ১১   ইদনাদবন টিদভয 

বা অনুষ্ঠান দয়দে। 

 

৪ 

২.২ ইদনাদবন টিদভয 

বায স্টদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

২.২.১  ফাস্তফাস্টয়ি 

স্টদ্ধান্ত   

% ২ ১০০ ৯৫ ৮০ ৭৫ - িবাগ ফাস্তফাস্টয়ি 

দয়দে  

২ 

৩ 

উদ্ভাফন ক্ষ্ভিা 

বৃস্টদ্ধ 

১০ ৩.১ এক স্টেদনয 

ওস্টযদয়দেন/ 

কভ মারা/স্স্টভনায 

৩.১.১ অনুস্টষ্ঠি 

কভ মারা/ স্স্টভনায 

াংখ্যা ৩ ৩ ২ ১ - - এক স্টেদনয ওস্টযদয়দেন 

/ কভ মারা/স্স্টভনায 

আদয়ার্ন কযা দয়দে 

৩ 

৩.২ উদ্ভাফন ক্ষ্ভিা বৃস্টদ্ধয 

রদক্ষ্য ০২ স্টেদনয প্রস্টক্ষ্ণ 

আদয়ার্ন  

 

৩.২.১ আদয়াস্টর্ি  

প্রস্টক্ষ্ণ 

াংখ্যা 

(র্ন) 

৩ ২৫ ২০ ১৫ ১০ - ৬-৭ জুরাই’ ২০১৮ 

িাস্টযদখ আদয়ার্ন কযা 

দয়দে। (২৫ র্ন   অাং 

গ্রণ কদযদেন)  

৩ 

৩.৩ উদ্ভাফন ক্ষ্ভিা বৃস্টদ্ধয 

রদক্ষ্য ০৫ স্টেদনয প্রস্টক্ষ্ণ 

আদয়ার্ন 

৩.৩.১ আদয়াস্টর্ি 

প্রস্টক্ষ্ণ  

াংখ্যা 

(র্ন) 

২ ২৫ ২০ ১৫ ১০ - ২২-২৬ স্দেম্বয’ ২০১৮ 

আদয়ার্ন কযা দয়দে । 

(২৫ র্ন   অাং গ্রন 

কদযদেন )  

২ 

৩.৪ উদ্ভাফন কাম মক্রদভয 

দে ম্পৃক্ত কভ মকিমাগদণয 

            সফ   

৩.৪.১        সফ    

স্প্রস্টযি  

াংখ্যা 

(জ ) 

২ ৩ ২ ১ - - ০৩ (স্টিন) র্ন 

কভ মকিমাদক স্টক্ষ্া পদয 

স্প্রযণ কযা য়দে  

২ 

৪ 

স্বীয় েপ্তদযয 

স্ফায় উদ্ভাফনী 

ধাযণা/ উদযাগ 

আফান, মাচাই-

ফাোই-াংক্রান্ত 

কাম মক্রভ 

৪ 

৪.১ উদ্ভাফনী উদযাগ/ধাযণা 

আফান এফাং প্রাপ্ত উদ্ভাফনী  

ধযণাগুদরা  মাচাই-

ফাোইপূফ মক িাস্টরকা প্রকা  

৪.১.১ উদ্ভাফনী উদযাদগয 

িাস্টরকা প্রকাস্টি 

িাস্টযখ ২  ৩০-০৮-

২০১৮ 

৫-৯-

২০১৮ 

১০-৯-

২০১৮ 

১৬-৯-

২০১৮ 

২০-৯-

২০১৮ 

২৮/০৮/১৮ িাস্টযদখ 

িাস্টরকা স্বীয় 

ওদয়ফাইদট প্রকা কযা 

দয়দে 

 

 

২  
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ক্রভ উদেশ্য 

(objects) 

স্টফলদয়য ভান 

(Weight 

of 

Subject) 

কাম মক্রভ 

(Activities) 

কভ মম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ মম্পােন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

রক্ষ্যভাত্রা/স্টনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 

অধ ম-ফাস্টল মক মূল্যায়ন 

(অর্মন) 

স্কায 

 

 
অাধাযণ অস্টি উত্তভ উত্তভ চরস্টি 

ভান 

চরস্টি 

ভাদনয 

স্টনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

৪.২ উদ্ভাফনী 

উদযাগ/ধাযণামূ 

আইস্টডয়া ব্াাংদক 

(ideabank.gov.bd) 
র্ভা যাখা 

৪.২.১ আইস্টডয়া ব্াাংদক 

র্ভাকৃি উদযাগ 

াংখ্যা ২ ১০-০৯-

২০১৮ 

১৬-৯-

২০১৮ 

২০-৯-

২০১৮ 

২৫-৯-

২০১৮ 

৩০-৯-

২০১৮ 

২৯/০৮/১৮ িাস্টযদখ 

উদ্ভাফনী উদযাগ 

আইস্টডয়া ব্াাংদক র্ভা 

কযা দয়দে। 

২ 

৫ 

উদ্ভাফনী উদযাদগয 

াইরটিাং 

১০ 

৫.১ নূন্যিভ ০২টি উদ্ভাফনী 

উদযাদগয াইরটিাং 

ফাস্তফায়ন 

 

৫.১.১ াইরটিাং 

ফাস্তফাস্টয়ি  

িাস্টযখ ৪ ৩০-০৪-

২০১৯ 

১৫-৫-

২০১৯ 

২০-৫-

২০১৯ 

২৬-৫-

২০১৯ 

৩০-৫-

২০১৯ 

০২টি উদ্ভাফনী উদযাদগয 

াইরটিাং ফাস্তফায়ন কযা 

দয়দে (    স্যাগ      

স         ও       

                   

    স) 

৪ 

৫.২ ভাঠ ম মাদয় চরভান 

উদ্ভাফনী প্রকল্পমূ 

দযর্স্টভন স্টযে মন ও 

প্রদয়ার্নীয় ায়িা প্রোন। 

৫.২.১ স্টযে মনকৃি 

প্রকল্প  এফাং ায়িা 

প্রোনকৃি প্রকল্প   

াংখ্যা ৪ ২ ১ - - - ০২টি উদ্ভাফনী প্রকল্প 

দযর্স্টভন স্টযে মন ও 

প্রদয়ার্নীয় ায়িা 

প্রোন কযা দয়দে (    

স্যাগ      স         

ও            স     

          )   

৪ 

৫.৩ আওিাধীন েপ্তয 

াংস্থায  াইরটিাং প্রকদল্পয 

িাস্টরকা তিস্টয ও 

ওদয়ফাইদট প্রকা 

৫.৩.১ িাস্টরকা প্রণীি ও 

ওদয়ফাইদট প্রকাস্টি 

িাস্টযখ ২ ৫-০৫-

২০১৯ 

১২-৫-

২০১৯ 

১৬-৫-

২০১৯ 

২০-৫-

২০১৯ 

২৫-৫-

২০১৯ 

১৯/০৭/১৮ িাস্টযদখ 

াইরটিাং প্রকদল্পয 

িাস্টরকা ওদয়ফাইদট 

প্রকা কযা দয়দে 

২ 

৬ 

ইদনাদবন 

স্াদকস্টাং 

১০ 

৬.১ নূন্যিভ ০১টি 

ইদনাদবন স্াদকস্টাং 

আদয়ার্ন 

 

৬.১.১ আদয়াস্টর্ি 

ইদনাদবন স্াদকস্টাং  

িাস্টযখ ৬ ১৫-০৫-

২০১৯ 

২২-৫-

২০১৯ 

২৯-৫-

২০১৯ 

১০-৬-

২০১৯ 

১৫-৬-

২০১৯ 

১২/১২/১৮ এফাং 

২২/০৬/১৯ িাস্টযদখ 

স্াদকস্টাং অনুস্টষ্ঠি 

দয়দে।    

৬ 

৬.২ স্াদকস্টাং-এয ভাধ্যদভ 

স্যস্টিদকনদমাগ্য উদ্ভাফনী 

উদযাগ স্টনফ মাচন  

৬.২.১ উদ্ভাফনী উদযাগ 

স্টনফ মাস্টচি 

 

াংখ্যা ৪ ১ - - - - স্াদকস্টাং-এয ভাধ্যদভ 

স্যস্টিদকনদমাগ্য 

উদ্ভাফনী উদযাগ স্টনফ মাচন 

কযা দয়দে।  

৪ 

৭ 

উদ্ভাফনী উদযাগ 

আঞ্চস্টরক ও 

র্ািীয় ম মাদয় 

ফাস্তফায়ন 
৬ 

৭.১ নূন্যিভ ০১টি উদ্ভাফনী 

উদযাগ আঞ্চস্টরক/ র্ািীয় 

ম মাদয় ফাস্তফাস্টয়ি  

৭.১.১ ফাস্তফায়দনয র্ন্য 

অস্টপ আদে র্াস্টযকৃি 

িাস্টযখ ৪ ১০-৬-

২০১৯ 

১৬-৬-

২০১৯ 

২০-৬-

২০১৯ 

২৫-৬-

২০১৯ 

৩০-৬-

২০১৯ 

০১টি উদ্ভাফনী উদযাগ 

আঞ্চস্টরক  ম মাদয় 

ফাস্তফাস্টয়ি দে (    

স্যাগ      স         

ও      )  

  

৪ 
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ক্রভ উদেশ্য 

(objects) 

স্টফলদয়য ভান 

(Weight 

of 

Subject) 

কাম মক্রভ 

(Activities) 

কভ মম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ মম্পােন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

রক্ষ্যভাত্রা/স্টনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 

অধ ম-ফাস্টল মক মূল্যায়ন 

(অর্মন) 

স্কায 

 

 
অাধাযণ অস্টি উত্তভ উত্তভ চরস্টি 

ভান 

চরস্টি 

ভাদনয 

স্টনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

৭.২ ফাস্তফাস্টয়ি উদ্ভাফনী 

উদযাদগয ডকুদভদেন 

তিস্টয ও প্রকানা 

৭.২.১ ডকুদভদেন  

প্রকাস্টি 

িাস্টযখ ২ ১৬-৬-

২০১৯ 

২০-৬-

২০১৯ 

২৫-৬-

২০১৯ 

২৮-৬-

২০১৯ 

৩০-৬-

২০১৯ 

০২ (দুই)টি ডকুদভদেন 

তিস্টয (ওয়ান স্টভস্টনট 

স্টবস্টডও) এফাং প্রকানা 

(স্টরপদরট) োা দয়দে।  

২ 

৮ 

ইদনাদবন 

স্ভেস্টযাং 

৬ 

৮.১ স্ভেয-স্ভস্টে  স্টনফ মাচন 

ও িাস্টরকা প্রস্তুি  

৮.১.১ স্টনফ মাস্টচি স্ভেয-

স্ভস্টেয িাস্টরকা 

িাস্টযখ ৩ ২৯-০৮-

২০১৮ 

৫-৯-

২০১৮ 

১০-৯-

২০১৮ 

১৫-৯-

২০১৮ 

২০-৯-

২০১৮ 

২৮/০৮/১৮ িাস্টযদখ 

িাস্টরকা প্রস্তুিপূফ মক 

এটুআইদয় স্প্রযণ কযা 

দয়দে 

৩ 

৮.২ দুই স্টেদনয স্ভেস্টযাং 

কভ মারা আদয়ার্ন 

৮.২.১ আদয়াস্টর্ি 

স্ভেস্টযাং কভ মারা 

াংখ্যা 

(র্ন) 

৩ ৫ ৪ ৩ ২ - ২৯-৩০ জুন’ ২০১৯ 

আদয়ার্ন কযা দয়দে । 

(১২ র্ন   অাং গ্রন 

কদযদেন ) 

৩ 

৯ 

স্বীকৃস্টি ফা 

প্র   েনা প্রোন 

১০ 

৯.১ উদ্ভাফকদেয 

প্রাংাসূচক উ-

আনুষ্ঠাস্টনক ত্র/নেত্র 

/দক্রি/পুযকায প্রোন 

৯.১.১ প্রাংাসূচক উ-

আনুষ্ঠাস্টনক ত্র/ 

নেত্র /দক্রি/ পুযকায 

প্রোনকৃি 

াংখ্যা ৫ ৩ ২ ১ - - ০৩ (স্টিন) র্ন 

উদ্ভাফকদক প্রাংাসূচক 

নেত্র প্রোন কযা 

দয়দে  

৫ 

৯.২ উদ্ভাফকগদণয      

স্টক্ষ্া পয/প্রস্টক্ষ্ণ/ 

নদরর্ স্য়াস্টযাং  স্প্রাগ্রাদভ 

স্প্রযণ 

৯.২.১ স্টক্ষ্া পয/ 

প্রস্টক্ষ্ণ/নদরর্ স্য়াস্টযাং  

স্প্রাগ্রাদভ স্প্রস্টযি 

াংখ্যা ২ ১০ ৪ ৬ ৪ ২ ১০ (  ) র্ন উদ্ভাফকদক 

স্েদ নদরর্ স্য়াস্টযাং 

স্প্রাগ্রাদভ স্প্রযণ কযা 

দয়দে  

২ 

৯.৩ উদ্ভাফকগদণয স্টফদেদ 

স্টক্ষ্া পয/প্রস্টক্ষ্ণ 

/নদরর্ স্য়াস্টযাং স্প্রাগ্রাদভ 

স্প্রযণ 

৯.৩.১ স্টক্ষ্া পয/ 

প্রস্টক্ষ্ণ/নদরর্ স্য়াস্টযাং  

স্প্রাগ্রাদভ স্প্রস্টযি  

াংখ্যা ৩ ৩ ২ ১ - - ০৩ (স্টিন) র্ন 

উদ্ভাফকদক স্প্রযণ কযা 

য়দে 

৩ 

১০ 

ইদনাদবন      

ফযাে 

৪ 

১০.১ ইদনাদবন াংক্রান্ত 

কাম মক্রভ ফাস্তফায়দন ফাদর্ট 

ফযাে 

১০.১.১ ফাদর্ট 

ফযােকৃি 

টাকা 

(রক্ষ্) 

২ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ১৪ ২০,০০,০০০ (স্টফ রক্ষ্ 

টাকা ভাত্র) ফযাে  

২ 

১০.২  ইদনাদবন-াংক্রান্ত 

কাম মক্রভ ফাস্তফায়দন 

ফযােকৃি অর্ ম ব্য় 

১০.২.১ ইদনাদবন-

াংক্রান্ত কাম মক্রভ 

ফাস্তফায়দন ফযােকৃি 

অর্ ম ব্স্টয়ি 

% ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯০% ব্য় দয়দে ।  ২ 

১১ 

াট মনাযী ও 

স্নটওয়াস্টকমাং 

৩ 

১১.১ াংস্টিষ্ট 

প্রস্টিষ্ঠান/অাংীর্ন 

স্টচস্টিিকযণ ও িাদেয দে 

ভদ ািা স্মাযক স্বাক্ষ্য 

১১.১.১ স্বাক্ষ্স্টযি 

ভদ ািা স্মাযক 

ভদ ািা 

স্মাযদকয 

াংখ্যা 

৩ ৩ ২ ১ - - ০৩ (   )টি প্রস্টিষ্ঠান ফা 

অাংীর্দনয াদর্  

ভদ ািা স্মাযক স্বাক্ষ্য 

কযা দয়দে  

 

৩ 
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ক্রভ উদেশ্য 

(objects) 

স্টফলদয়য ভান 

(Weight 

of 

Subject) 

কাম মক্রভ 

(Activities) 

কভ মম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ মম্পােন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

রক্ষ্যভাত্রা/স্টনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 

অধ ম-ফাস্টল মক মূল্যায়ন 

(অর্মন) 

স্কায 

 

 
অাধাযণ অস্টি উত্তভ উত্তভ চরস্টি 

ভান 

চরস্টি 

ভাদনয 

স্টনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

১২ 

        -

স        

            
৩ 

১২.১            

                 স   

               

১২.১.১    

           

      ৩ ৩১-১২-

২০১৮ 

৩-১-

২০১৯ 

৮-১-

২০১৯ 

১৫-১-

২০১৯ 

২০-১-

২০১৯ 

                 

স      প্রস্টিস্টনয়ি 

         কযা দয়দে   

 

৩ 

১৩ 

 - স        ও 

        ৪ 

 ১৩.১  - স        ও 

            

 

১৩.১.১      ০১   

 - স            

      ৪ ১৫-২-

২০১৯ 

১৭-২-

২০১৯ 

৩১-৩-

২০১৯ 

৩০-৪-

২০১৯ 

৩০-৫-

২০১৯ 

স্টি’য চাকুযীয আদফেন 

অনরাইনকযণ কযা 

দয়দে  

৪ 

১৪ 

 স        

স  জ    ৩ 

১৪.১      ০১    স   

     স  জ    ও 

        

১৪.১.১ স  জ   -

স       ফস      

জ    

      ৩ ১৫-০৫-

২০১৯ 

২২-৫-

২০১৯ 

২৯-৫-

২০১৯ 

১০-৬-

২০১৯ 

২০-৬-

২০১৯ 

শ্রস্টভক ভজুস্টয ব্ফস্থানা 

স্টর্কযণ কযা দয়দে  

৩ 

১৫ 

 ও      

      /    

স     

         

       

        ৬ 

১৫.১  ও            / 

    স              

                

               

 

১৫.১.১  ও      

   / স            

                 

িাস্টযখ ৩ ১৪-৮-

২০১৮ 

২০-৮-

২০১৮ 

২৬-৮-

২০১৮ 

২৮-৮-

২০১৮ 

৩০-৮-

২০১৮ 

৩০/০৭/১৮ িাস্টযদখ 

কভ মস্টযকল্পনা প্রণয়ন 

কযা দয়দে । 

৩ 

১৫.২  ও            / 

    স              

                   

               

১৫.২.১  ও      

      /     স     

স        জ  

              স     

   

াংখ্যা ৩ ৩ ২ ১ - - ১১   ইদনাদবন টিদভয 

বা অনুষ্ঠান দয়দে। 

 

৩ 

১৬ 

উদ্ভাফন 

কভ মস্টযকল্পনা 

      

৮ 

১৬.১ ফাস্টল মক  উদ্ভাফন 

স্টযকল্পনায অধ ম-ফাস্টলক  -

মূল্যায়ন 

১৬.১.১  -মূল্যাস্টয়ি 

অধ ম- ফাস্টল মক         

িাস্টযখ ৩ ৩১-০১-

২০১৯ 

৫-০২- 

২০১৯ 

১০-২-

২০১৯ 

১৭-২-

২০১৯ 

২৫-২-

২০১৯ 

 -মূল্যাস্টয়ি অধ ম- ফাস্টল মক 

        প্রণয়ন কযা 

দয়দে ।  

৩ 

১৬.২ ফাস্টল মক উদ্ভাফন 

   স্টযকল্পনায অধ ম- ফাস্টল মক 

মূল্যায়ন প্রস্টিদফেন 

ভস্টিস্টযলে স্টফবাদগ স্প্রযণ 

১৬.২.১ অধ ম- ফাস্টল মক 

মূূ্ল্যায়ন  প্রস্টিদফেন 

স্প্রস্টযি  

িাস্টযখ ১ ৫-০২- 

২০১৯  

১০-০২-

২০১৯ 

১৭-০২-

২০১৯ 

২০-২-

২০১৯ 

২৫-২-

২০১৯ 

 -মূল্যাস্টয়ি অধ ম- ফাস্টল মক 

        স্প্রযণ কযা 

দয়দে ।  

১ 

১৬.৩ ফাস্টল মক উদ্ভাফন 

   স্টযকল্পনায ফাস্টলক স্ব-

মূল্যায়ন  

১৬.৩.১ ফাস্টল মক মূল্যায়ন 

প্রস্টিদফেন প্রস্তুিকৃি  

িাস্টযখ ৩ ১৫-৭-

২০১৯ 

২০-৭-

২০১৯ 

২৫-৭-

২০১৯ 

২৭-৭-

২০১৯ 

৩১-৭- 

২০১৯ 

ফাস্টল মক মূল্যায়ন 

প্রস্টিদফেন প্রস্তুি কযা 

দয়দে ।  

৩ 

১৬.৪ ফাস্টল মক উদ্ভাফন 

   স্টযকল্পনায ফাস্টলক স্ব-

মূল্যায়ন প্রস্টিদফেন  

ভস্টিস্টযলে স্টফবাদগ স্প্রযণ 

১৬.৪.১ মূল্যায়ন   

প্রস্টিদফেন স্প্রস্টযি 

িাস্টযখ ১ ২০-৭-

২০১৯ 

২৫-৭-

২০১৯ 

২৭-৭-

২০১৯ 

৩১-৭-

২০১৯ 

৫-৮-

২০১৯ 

ফাস্টল মক মূল্যায়ন 

প্রস্টিদফেন স্প্রযণ কযা 

দয়দে ।  

১ 

ভন্তব্ (মস্টে র্াদক): ২০১৮-২০১৯ অর্ মফেদয স্টি’য ফাস্টল মক উদ্ভাফন কভ মস্টযকল্পনায অধ ম-ফাস্টল মক স্ব-মূল্যায়দন (১৫    ২০১৯ ম মন্ত) ১০০ এয ভদধ্য স্ভাট অস্টর্মি স্কাযঃ ১০০   


