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বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট (স্টি) এর বাস্টষ িক উদ্ভাবন কর্ িপস্টরকল্পনা ২০২০-২১ এর অর্ ধ-বার্ষ ধক স্ব-মূল্যায়ন  

ক্র

ম 

উদ্দেশ্য 

(Objectives) 

র্বষদ্দয়র মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ ধক্রম 

(Activities) 
কম ধসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম ধসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/নির্ ণায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অর্ ণ-বানষ ণক               

স্ব-মূল্যায়ি (অর্ণি) 

স্কার  

অসার্ারণ অর্ি 

উত্তম 

উত্তম চলর্ি 

মান 

চলর্ি 

মাদ্দনর 

র্নদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১ উদ্ভাবন 

কম ধপর্রকল্পনা 

প্রণয়ন  

10 ১.১ বার্ষ ধক উদ্ভাবন 

কম ধপর্রকল্পনা প্রণয়ন 

১.১.১ কম ধপর্রকল্পনা 

প্রণীি 

িার্রখ 4 ৩০-০7-

২০20 

০৪-০8-

২০20 

০8-০8-

২০20 
১1-০8-

২০20 
১6-০8-

২০20 
৩০/০৭/২০ তানরখে 

প্রর্য়ি করা হখয়খে 

৪ 

1.২ উদ্ভাবন 

কম ধপর্রকল্পনা 

মহামারী/আপদকাল 

মমাকাদ্দবলার সাদ্দে 

সম্পৃক্তিা 

১.২.১ প্রণীি 

কম ধপর্রকল্পনায় 

মহামারী/আপদকাল 

মমাকাদ্দবলায় র্বদ্দেষ 

পদদ্দেদ্দপর রুপদ্দরখা 

প্রকাে   

তাস্টরখ 3 ৩০-০৭-

২০২০ 

০৪-০৮-

২০২০ 

০৮-০৮-

২০২০ 

১১-০৮-

২০২০ 

১৬-০৮-

২০২০ 

৩০/০৭/২০ তানরখে 

প্রর্য়ি করা হখয়খে 

৩ 

১.৩ বার্ষ ধক উদ্ভাবন 

কম ধপর্রকল্পনা   মন্ত্রণালয় 

/ র্বভাদ্দে মপ্ররণ  

১.৩.১ মন্ত্রণালয়/ 

র্বভাদ্দে মপ্রর্রি  

িার্রখ ১ 4-8- 

২০20 

১1-8- 

২০20 

১6-8- 

২০20 
২২-8- 

২০20 
২৮-8-

২০20 

০৩/০৮/২০ তানরখে 

ওখয়বসাইখে প্রকাশ করা 

হখয়খে 

১ 

১.৪ বার্ষ ধক উদ্ভাবন 

কম ধপর্রকল্পনা  তথ্য 

বাতায়দন প্রকাে 

১.৪.১ িথ্য বািায়দ্দন 

প্রকার্েি 

তাস্টরখ ২ ১0-8- 

২০20 

১4-8- 

২০20 
18-8- 

২০20 
২2-8-

২০20 

28-8-

২০20 

০৬/০৮/২০ তানরখে 

ওখয়বসাইখে প্রকাশ করা 

হখয়খে 

২ 

২ ইদ্দনাদ্দভেন 

টিদ্দমর সভা 

৬ ২.১ ইদ্দনাদ্দভেন টিদ্দমর 

সভা অনুষ্ঠান 

২.১.১ সভা অনুর্ষ্ঠি  সংখ্যা 

 

৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ 0৫ (পাঁচ) টি সভা হদ্দয়দ্দে  ৪ 

২.২ ইদ্দনাদ্দভেন টিদ্দমর 

সভার র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

২.২.১  র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবার্য়ি   

% 2 ৯৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ েিভাে বাস্তবার্য়ি হদ্দে ২ 

৩ উদ্ভাবন খাদত  

(ককাড নম্বর-

3257105) 

বরাে 

৪ ৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত 

কার্ ধক্রম বাস্তবায়দ্দন 

বাদ্দেট  বরাে  

৩.১.১ বাদ্দেট 

বরােকৃি 

টাকা 

(লে) 

২ 12 ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ১২,০০,০০০   (বাদ্দরা 

লে টাকা মাত্র) বরাে 

২ 

৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত 

কার্ ধক্রম বাস্তবায়দ্দন 

বরােকৃি অে ধ ব্যয়  

৩.২.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত 

কার্ ধক্রম বাস্তবায়দ্দন 

বরােকৃি অে ধ ব্যর্য়ি  

% ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৩৭.৮২% ব্যয় হদ্দয়দ্দে 

[৪,৫৩,৯০০ (চার লে 

র্িপান্ন হাোর নয়েি] 

১ 

৪ সেমিা বৃর্দ্ধ 9 ৪.১ উদ্ভাবন ও মসবা 

সহর্েকরণ র্বষদ্দয় এক 

র্দদ্দনর কম ধোলা / 

মসর্মনার 

৪.১.১ কম ধোলা / 

মসর্মনার অনুর্ষ্ঠি  

সংখ্যা ৩ ২৫ ২০  ১৫ ১০ ০৫ ১১/১০/২০ তানরখে 

কম ণশালা সম্পন্ন হখয়খে 

৩ 
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ক্র

ম 

উদ্দেশ্য 

(Objectives) 

র্বষদ্দয়র মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ ধক্রম 

(Activities) 
কম ধসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম ধসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/নির্ ণায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অর্ ণ-বানষ ণক               

স্ব-মূল্যায়ি (অর্ণি) 

স্কার  

অসার্ারণ অর্ি 

উত্তম 

উত্তম চলর্ি 

মান 

চলর্ি 

মাদ্দনর 

র্নদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

৪.২ উদ্ভাবদ্দন সেমিা 

বৃর্দ্ধর লদ্দেে দুই র্দদ্দনর 

প্রর্েেণ আদ্দয়ােন  

৪.২.১ প্রর্েেণ 

আদ্দয়ার্েি 

সংখ্যা 

(েন) 

৩ ২০  ১৫  ১০  ০৫ - ১২-১৩/১০/২০ তানরখে 

প্রনশক্ষ্র্ সম্পন্ন হখয়খে 

৩ 

৪.৩ মসবা সহর্েকরদ্দণ 

সেমিা বৃর্দ্ধর লদ্দেে দুই 

র্দদ্দনর প্রর্েেণ আদ্দয়ােন 

৪.৩.১ প্রর্েেণ 

আদ্দয়ার্েি 

সংখ্যা 

(েন) 

3 ২০  ১৫  ১০  ০৫ - - - 

৫ স্বীয় দপ্তদ্দরর 

মসবায় উদ্ভাবনী 

র্ারণা/ উদ্দযাে 

আহবান, 

র্াচাই-বাোই-

সংক্রান্ত 

কার্ ধক্রম 

4 ৫.১ উদ্ভাবনী 

উদ্দযাে/র্ারণা আহবান 

এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী  

র্রণাগুদ্দলা  র্াচাই-

বাোইপূব ধক িার্লকা িথ্য 

বািায়দ্দন প্রকাে  

৫.১.১ উদ্ভাবনী 

উদ্দযাদ্দের িার্লকা 

িথ্য বািায়দ্দন 

প্রকার্েি 

িার্রখ 4 ০৩-1১-

২০20 

০৫-11-

২০20 

১০-11-

২০20 

১7-11-

২০20 

২০-11-

২০20 

২9/10/20 িার্রদ্দখ 

িার্লকা স্বীয় 

ওদ্দয়বসাইদ্দট প্রকাে করা 

হদ্দয়দ্দে 

৪ 

৬ উদ্ভাবনী 

উদ্দযাদ্দের 

পাইলটিং 

বাস্তবায়ন 

6 ৬.১ ন্যেনিম একটি 

উদ্ভাবনী উদ্দযাদ্দের 

পাইলটিং বাস্তবায়দ্দনর 

সরকার্র আদ্দদে োর্র 

৬.১.১ পাইলটিং 

বাস্তবায়দ্দনর আদ্দদে 

োর্রকৃি 

িার্রখ 3 ১৯-1২-

২০20 

২৪-1২-

২০20 

৩০-11-

২০20 

০5-০১-

২০২1 

১০-০১-

২০২1 

১. অঞ্চল উপখ াগী র্াি 

উৎপাদি প্রযুনি প্রদশ ণিী  

৩ 

৬.২ উদ্ভাবনী উদ্দযাদ্দের 

পাইলটিং বাস্তবায়ন 

মূল্যায়ন  

৬.২.১ পাইলটিং 

বাস্তবায়ন মূল্যাস্টয়ত 

তাস্টরখ ৩ ০১-০৩- 

২০২1 

৫-০৩- 

২০২1 

১০-০৩- 

২০২1 

১৫-০৩- 

২০২1 

১৯-০৩- 

২০২1 

- - 

৭ উদ্ভাবন প্রদে ধনী 

(মোদ্দকর্সং) 

৬ ৭.১ ন্যেনিম একটি 

উদ্ভাবন মন্ত্রণালয়/র্বভাে 

কর্তধক আদ্দয়ার্েি 

প্রদে ধনীদ্দি (মোদ্দকর্সং) 

অাংশগ্রহণ 

৭.১.১ আদ্দয়ার্েি 

উদ্ভাবন প্রদে ধনীদ্দি 

অংেগ্রহণ 

িার্রখ ৬ ১৫-০৫-

২০২1 

২২-৫-

২০২1 

২৯-৫-

২০২1 

১০-৬-

২০২1 

১৫-৬-

২০২1 

কৃস্টষ র্ন্ত্রণালয় কর্তিক 

কশাদকস্ট াং কর্ িশালা 

আদয়াজন করা হদল স্টি 

অাংশগ্রহণ করদব।  

- 

৮ উদ্ভাবনী উদ্দযাে 

আঞ্চর্লক ও 

োিীয় পর্ ধাদ্দয় 

বাস্তবায়ন 

8 ৮.১ ন্যেনিম একটি 

উদ্ভাবনী উদ্দযাে 

আঞ্চর্লক/ োিীয় পর্ ধাদ্দয় 

বাস্তবায়ন 

 

৮.১.১ বাস্তবায়দ্দনর 

েন্য অর্িস আদ্দদে 

োর্রকৃি  

িার্রখ 8 ১০-০৬-

২০21 

১৬-০৬-

২০21 

২০-০৬-

২০21 

২৫-০৬-

২০21 

৩০-০6-

২০21 

১. অঞ্চল উপখ াগী র্াি 

উৎপাদি প্রযুনি প্রদশ ণিী 

৮ 
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ক্র

ম 

উদ্দেশ্য 

(Objectives) 

র্বষদ্দয়র মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ ধক্রম 

(Activities) 
কম ধসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম ধসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/নির্ ণায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অর্ ণ-বানষ ণক               

স্ব-মূল্যায়ি (অর্ণি) 

স্কার  

অসার্ারণ অর্ি 

উত্তম 

উত্তম চলর্ি 

মান 

চলর্ি 

মাদ্দনর 

র্নদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

৯ স্বীকৃর্ি বা 

প্রকণাদনা প্রদান 

5 ৯.১ উদ্ভাবকেণদ্দক 

প্রেংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠার্নক পত্র/সনদপত্র/ 

মক্রস্ট/ পুরস্কার প্রদান 

৯.১.১ প্রেংসাসূচক 

উপ-আনুষ্ঠার্নক পত্র 

/সনদপত্র  / মক্রস্ট / 

পুরস্কার প্রদানকৃি 

সংখ্যা 

(জন) 

3 ৭ ৫ ৪  - - ইদ্দনাদ্দভেন টিদ্দমর 

সদস্যবৃন্দদ্দক 

প্রেংসাসূচক সনদ প্রদান 

করা হদ্দয়দ্দে 

৩ 

৯.২ উদ্ভাবকেণদ্দক কেদশ 

র্েো সির /প্রর্েেণ / 

নদ্দলে মেয়ার্রং  মপ্রাগ্রাদ্দম 

মপ্ররণ 

৯.২.১ র্েো সির/ 

প্রর্েেণ/নদ্দলে 

মেয়ার্রং  মপ্রাগ্রাদ্দম 

মপ্রর্রি 

সংখ্যা 

(েন) 

2 8 7 6 5 4 - - 

১০ তথ্য বাতায়ন 

হালনাগােকরণ 

8 ১০.১ ইদনাদেশন টিদর্র 

পূণ িাঙ্গ তথ্য হ 

বছরস্টেস্টিক উদ্ভাবদনর  

 কল তথ্য আপদলাড/ 

হালনাগােকরণ 

১০.১.১ উদ্ভাবনের তথ্য 

আপদলাডকৃত /  

হালনাগােকৃত 

স্টনয়স্টর্ত 

(%) 

৪ 100 90 80 70 ৬০ উদ্ভাবদ্দনর সকল িথ্য 

প্রর্ির্নয়ি আপদ্দলাড/ 

হালনাোদ করা হদ্দে 

 

- 

১০.২ বছরভিভিক পাইলট 

ও বাস্তবাভিত সেবা 

েহভিকরনের তথ্য   

আপদলাড/হালনাগােকরণ 

১০.২.১ সেবা 

েহভিকরনের তথ্য 

আপদলাড 

/হালনাগােকৃত 

% ২ 100 90 80 70 ৬০ প্রর্ির্নয়ি বছরভিভিক 

তথ্য আপদ্দলাড/ 

হালনাোদ করা হদ্দে 

 

২ 

১০.৩ বাস্তবাভিত 

ভিভিটাল-সেবার তথ্য   

আপকলাড/ হালনাগােকরণ 

১০.৩.১ ভিভিটাল-

সেবার তথ্য আপদলাড/ 

হালনাগােকৃত 

% 2 100 90 80 70 ৬০ র্ডর্েটাল মসবার িথ্য  

প্রর্ির্নয়ি আপদ্দলাড/ 

হালনাোদ করা হদ্দে 

 

২ 

১১ স্টডস্টজটাল ক বা 

ততস্টর ও 

বাস্তবায়ন 

৪  ১১.১ ন্যূেতম একটি 

ভিভিটাল সেবা ততস্টর ও 

বাস্তবায়ন করা 

১১.১.১ একটি ভিভিটাল 

সেবা বাস্তবাভিত 

তাস্টরখ ৪ ১৫-০২-

২০২1 

১৫-০৩-

২০২1 

৩১-০৩-

২০২1 

৩০-০৪-

২০২1 

৩০-০৫-

২০২1 

১. রাইস ডক্টর স্মাবাইল 

ও ওখয়ব অযাপস 

২ 

১২ ক বা 

 হস্টজকরণ 

৮ ১২.১ ন্যূেতম একটি ক বা 

পদ্ধস্টত  হস্টজকরদণর 

পাইলটিাং বাস্তবায়ন 

১২.১.১  হস্টজকরদণর 

পাইলটিাং বাস্তবায়দনর 

অভিে আনেশ িাভরকৃত 

তাস্টরখ 4 ১৫-১০- 

২০20 

২০-১০- 

২০20 
২৪-১০- 

২০20 
২৮-১০- 

২০20 
৩০-১০- 

২০20 
১. ‘নিডার বীর্ নবতরখর্ 

স্মাবাইল ব্াাংনকাং এর 

মাধ্যম স্পখমন্ট নসখেম 

চালুকরর্’  

২. ‘গানি নরকুইনর্শি 

ব্বস্থাপিা 

 

- 

১২.২ ন্যূেতম একটি ক বা  ১২.২.১ সেবা তাস্টরখ 4 ১৫-০৪- ৩০-০৪- ১৫-০৫- ৩০-০৫- ১৫-০৬- - - 



4 

 

ক্র

ম 

উদ্দেশ্য 

(Objectives) 

র্বষদ্দয়র মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ ধক্রম 

(Activities) 
কম ধসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম ধসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/নির্ ণায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অর্ ণ-বানষ ণক               

স্ব-মূল্যায়ি (অর্ণি) 

স্কার  

অসার্ারণ অর্ি 

উত্তম 

উত্তম চলর্ি 

মান 

চলর্ি 

মাদ্দনর 

র্নদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

পদ্ধস্টত  হস্টজকরণ 

োরানেনশ েম্প্রোরে/ 

সরভিনকশে 

 হস্টজকরণ   বাস্তবায়দন 

চুড়ান্ত অস্টি  আনেশ 

িাভরকৃত 

২০২1 ২০২1 ২০২1 ২০২1 ২০২1 

১৩ পভরবীক্ষে ৭ ১৩.১ উদ্ভাবেগনের 

উদ্ভাবেী উনযাগ 

বাস্তবািে কম মপভরকল্পো 

(কূানলণ্ডার) প্রেিে 

কার্ মক্রম পভরবীক্ষে   

১৩.১.১ উদ্ভাবেগনের 

উদ্ভাবেী উনযাগ 

বাস্তবািে 

কম মপভরকল্পো প্রেীত  

 

িার্রখ ৩ ১৯-1২-

২০20 

২৪-1২-

২০20 

৩০-11-

২০20 

০5-০১-

২০২1 

১০-০১-

২০২1 

কম ণপনরকল্পিা 

(কযাখলণ্ডার) প্রর্য়িপূব ণক 

পনরবীক্ষ্র্ করা হখে  

৩ 

১৩.২  উদ্ভাবেী উনযাগ 

বাস্তবািে অগ্রগভত 

পভরবীক্ষে   

১৩.২.১ উদ্ভাবকগনের 

েনে উদ্ভাবেী উনযাগ 

বাস্তবািে অগ্রগভত 

ভবষনি টিনমর েিা 

আনিাভিত 

সংখ্যা ২ ৩ ২ ১ - - ইদ্দনাদ্দভেন টিদ্দমর সভায়  

বাস্তবায়ি কা ণক্রম 

অগ্রগনত পনরবীক্ষ্র্ করা 

হখে    

২ 

১৩.৩ মাঠ পর্ ধাদ্দয় 

চলমান উদ্ভাবনী 

প্রকল্পসমূহ সদ্দরের্মন 

পর্রদে ধন ও প্রদ্দয়ােনীয় 

সহায়িা প্রদান 

১৩.৩.১ প্রকল্প 

পর্রদে ধনকৃি এবং 

সহায়িা প্রদানকৃি      

সংখ্যা 

(কয়টি) 

২ ১ - - - - ১. স্সৌরশনি চানলত 

আখলাক ফাঁদ (খসালার 

লাইে ট্র্যাপ) 

২. অঞ্চল উপখ াগী র্াি 

উৎপাদি প্রযুনি প্রদশ ণিী 

- 

১৪ ডকুদর্দেশন  

প্রকাশনা  

7 ১৪.১ বাস্তবার্য়ি উদ্ভাবনী 

উদ্দযাদ্দের ডকুদ্দমদ্দেেন 

তির্র ও প্রকােনা 

(পাইলট ও সম্প্রসার্রি) 

১৪.১.১ ডকুদ্দমদ্দেেন  

প্রকার্েি 

িার্রখ ৪ ২০-০৫-

২০২1 

২৫-০৫-

২০২1 

৩১-০৫-

২০২1 

১০-০৬-

২০২1 

১৫-০৬-

২০২1 

- - 

১৪.২ সেবা েহভিকরনের 

িকুনমনেশে তির্র ও 

প্রকােনা 

১৪.২.১ িকুনমনেশে 

প্রকাভশত 

তাস্টরখ ৩ ২০-০৫-

২০২1 

২৫-০৫-

২০২1 

৩১-০৫-

২০২1 

১০-০৬-

২০২1 

১৫-০৬-

২০২1 

- - 

1৫ উদ্ভাবন 

কম ধপর্রকল্পনা 

মূল্যায়ন 

৮ ১৫.১ উদ্ভাবন পর্রকল্পনার 

অর্ ধ-বার্ষক স্ব-মূল্যায়ন 

 

 

১৫.১.১ অর্ ধ-বার্ষ ধক 

প্রস্টতদবেন স্ব-মূল্যার্য়ি 

িার্রখ ৩ ৩০-০1-

২০২1 

০৫-০২-

২০২1 

১০-০২-

২০২1 

১৭-০২-

২০২1 

২০-০২-

২০২1 

স্ব-মূল্যার্য়ি              

অর্ ধ-বার্ষ ধক প্রর্িদ্দবদন 

প্রণয়ন করা হদ্দয়দ্দে 

 

৩ 

১৫.২  উদ্ভাবন ১৫.২.১ অর্ ধ-বার্ষ ধক িার্রখ ১ ০৫-০২- ১০-০২- ১৭-০২- ২০-০২- ২৫-০২- স্ব-মূল্যার্য়ি           ১ 



5 

 

ক্র

ম 

উদ্দেশ্য 

(Objectives) 

র্বষদ্দয়র মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ ধক্রম 

(Activities) 
কম ধসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম ধসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/নির্ ণায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অর্ ণ-বানষ ণক               

স্ব-মূল্যায়ি (অর্ণি) 

স্কার  

অসার্ারণ অর্ি 

উত্তম 

উত্তম চলর্ি 

মান 

চলর্ি 

মাদ্দনর 

র্নদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

কর্ িপর্রকল্পনার অর্ ধ-

বার্ষ ধক মূল্যায়ন 

প্রর্িদ্দবদন মন্ত্রণালয় / 

র্বভাদ্দে মপ্ররণ 

মূূ্ল্যায়ন  প্রর্িদ্দবদন 

মপ্রর্রি  

২০২1 ২০২1 ২০২1 ২০২1 ২০২1 অর্ ধ-বার্ষ ধক প্রর্িদ্দবদন 

মপ্ররণ করা হদ্দয়দ্দে 

১৫.৩ উদ্ভাবন 

কর্ িপর্রকল্পনার বার্ষক 

স্ব-মূল্যায়ন 

 

১৫.৩.১ বার্ষ ধক 

মূল্যায়ন প্রর্িদ্দবদন 

প্রস্তুিকৃি  

িার্রখ ৩ ১৫-০৭-

২০২1 

২০-০৭-

২০২1 

২৩-০৭-

২০২1 

২৬-০৭-

২০২1 

৩০-০7-

২০২1 
- - 

১৫.৪ উদ্ভাবন 

কর্ িপর্রকল্পনার বার্ষক 

স্ব-মূল্যায়ন প্রর্িদ্দবদন  

মন্ত্রণালয়/র্বভাদ্দে মপ্ররণ 

১৫.৪.১ মূল্যায়ন  

প্রর্িদ্দবদন মপ্রর্রি 

িার্রখ ১ ২০-০৭-

২০২1 

২৩-০৭-

২০২1 

২৬-০৭-

২০২1 

৩০-০7-

২০২1 
০৫-০৮-

২০২1 

- - 

 

মন্তব্ ( নদ থাখক): ২০২০-২০২১ অথ ণবেখর নি’র বানষ ণক উদ্ভাবি কম ণপনরকল্পিার অর্ ণ-বানষ ণক স্ব-মূল্যায়খি (৩১ নডখসম্বর’ ২০২০ প ণন্ত) ১০০ এর মখধ্য স্মাে অনর্ণত স্কারঃ ৫৮   

 

 

 

 

 

 

 


