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বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট (স্টি) এর              কর্ মপস্টরকল্পনা ২০১৮-২০১৯ এর অধ ম-বাস্টষ মক স্ব-মূল্যায়ন প্রস্টিদবেন  

 

ক্রর্ উদেশ্য 

(objects) 

স্টবষদয়র 

র্ান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্মসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্মসম্পােন 

সূচদকর র্ান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যর্াত্রা/স্টনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 

অর্ ধ-বার্ষ ধক মূল্যায়ন 

(অর্ধন) 

স্কার 

 

 অসাধারণ অস্টি 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলস্টি 

র্ান 

চলস্টি 

র্াদনর 

স্টনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

১ 

উদ্ভাবন 

কর্মপস্টরকল্পনা 

      

7 ১.১ বাস্টষ মক উদ্ভাবন 

কর্মপস্টরকল্পনা প্রণয়ন 

১.১.১ কর্মপস্টরকল্পনা 

প্রণীি 

িাস্টরখ 4 ৩১-7-

২০18 

৫-৮-

২০18 

৯-৮-

২০18 
১৪-৮-

২০18 
২০-৮-

২০১৮ 
৩০/০৮/১৮ িাস্টরদখ 

প্রণয়ন করা হদয়দে 

4 

১.২ বাস্টষ মক উদ্ভাবন 

কর্মপস্টরকল্পনা 

র্স্টিপস্টরষে স্টবভাদগ 

স্প্ররণ  

১.২.১ র্স্টিপস্টরষে 

স্টবভাদগ স্প্রস্টরি  

িাস্টরখ ১ ১২-৮- 

২০18 

২০-৮- 

২০18 

২৬-৮- 

২০18 
৩০-৮- 

২০18 
৫-৯-

২০১৮ 

৩০/০৮/১৮ িাস্টরদখ 

স্প্ররণ করা হদয়দে  

1 

১.৩ বাস্টষ মক উদ্ভাবন 

কর্মপস্টরকল্পনা    

        প্রকাশ 

 

১.৩.১ িথ্য বািায়দন 

প্রকাস্টশি 

      ২ ১৬-৮-

২০18 

২০-৮-

২০18 

২৫-৮-

২০18 
৩০-৮-

২০18 
৫-৯-

২০১৮ 

৩০/০৮/১৮ িাস্টরদখ 

ওদয়বসাইদট  প্রকাশ করা 

হদয়দে  

2 

২ 

ইদনাদভশন 

টিদর্র সভা 

6 ২.১ ইদনাদভশন টিদর্র 

সভা অনুষ্ঠান 

২.১.১ অনুস্টষ্ঠি সভা সাংখ্যা 

 

৪ ১০ ০৯ ০৮ - - প্রস্টি র্াদস ইদনাদভশন 

সভা অনুস্টষ্ঠি হদে    

4 

২.২ ইদনাদভশন টিদর্র 

সভার স্টসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

২.২.১  বাস্তবাস্টয়ি 

স্টসদ্ধান্ত   

% 2 ১০০ ৯৫ ৮০ ৭৫ - শিভাগ বাস্তবাস্টয়ি হদে  2 

৩ 

উদ্ভাবন সক্ষ্র্িা 

বৃস্টদ্ধ 

১০ ৩.১ এক স্টেদনর 

ওস্টরদয়দেশন/ 

কর্মশালা/স্সস্টর্নার 

৩.১.১ অনুস্টষ্ঠি 

কর্মশালা/ স্সস্টর্নার 

সাংখ্যা ৩ ৩ ২ ১ - - - - 

৩.২ উদ্ভাবন সক্ষ্র্িা 

বৃস্টদ্ধর লদক্ষ্য ০২ স্টেদনর 

প্রস্টশক্ষ্ণ আদয়াজন  

 

৩.২.১ আদয়াস্টজি  

প্রস্টশক্ষ্ণ 

সাংখ্যা 

(জন) 

৩ ২৫ ২০ ১৫ ১০ - ৬-৭ জুলাই’ ২০১৮ 

িাস্টরদখ আদয়াজন করা 

হদয়দে   

3 

৩.৩ উদ্ভাবন সক্ষ্র্িা 

বৃস্টদ্ধর লদক্ষ্য ০৫ স্টেদনর 

প্রস্টশক্ষ্ণ আদয়াজন 

৩.৩.১ আদয়াস্টজি 

প্রস্টশক্ষ্ণ  

সাংখ্যা 

(জন) 

২ ২৫ ২০ ১৫ ১০ - ২২-২৬ স্সদেম্বর’ ২০১৮ 

আদয়াজন করা হদয়দে   

2 

৩.৪ উদ্ভাবন কার্ মক্রদর্র 

সদে সম্পকৃ্ত 

কর্ মকিমাগদণর        

     সফ   

৩.৪.১        সফ    

স্প্রস্টরি  

সাংখ্যা 

(জ ) 

2 ৩ ২ ১ - - ০৩ (স্টিন) জন 

কর্ মকিমাদক স্টশক্ষ্া সফদর 

স্প্ররণ করা হয়দে  

২ 
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ক্রর্ উদেশ্য 

(objects) 

স্টবষদয়র 

র্ান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্মসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্মসম্পােন 

সূচদকর র্ান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যর্াত্রা/স্টনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 

অর্ ধ-বার্ষ ধক মূল্যায়ন 

(অর্ধন) 

স্কার 

 

 অসাধারণ অস্টি 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলস্টি 

র্ান 

চলস্টি 

র্াদনর 

স্টনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

৪ 

স্বীয় েপ্তদরর 

স্সবায় উদ্ভাবনী 

ধারণা/ উদযাগ 

আহবান, র্াচাই-

বাোই-সাংক্রান্ত 

কার্ মক্রর্ 4 

৪.১ উদ্ভাবনী 

উদযাগ/ধারণা আহবান 

এবাং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী  

ধরণাগুদলা  র্াচাই-

বাোইপূব মক িাস্টলকা 

প্রকাশ  

৪.১.১ উদ্ভাবনী 

উদযাদগর িাস্টলকা 

প্রকাস্টশি 

িাস্টরখ 2 ৩০-০৮-

২০১৮ 

৫-৯-

২০১৮ 

১০-৯-

২০১৮ 

১৬-৯-

২০১৮ 

২০-৯-

২০১৮ 

২৮/০৮/১৮ িাস্টরদখ 

িাস্টলকা স্বীয় 

ওদয়বসাইদট প্রকাশ করা 

হদয়দে  

2 

৪.২ উদ্ভাবনী 

উদযাগ/ধারণাসমূহ 

আইস্টিয়া ব্াাংদক 

(ideabank.gov.bd) 
জর্া রাখা 

৪.২.১ আইস্টিয়া 

ব্াাংদক জর্াকৃি 

উদযাগ 

সাংখ্যা 2 ১০-০৯-

২০১৮ 

১৬-৯-

২০১৮ 

২০-৯-

২০১৮ 

২৫-৯-

২০১৮ 

৩০-৯-

২০১৮ 

২৯/০৮/১৮ িাস্টরদখ 

উদ্ভাবনী উদযাগ 

আইস্টিয়া ব্াাংদক জর্া 

করা হদয়দে  

2 

৫ 

উদ্ভাবনী 

উদযাদগর 

পাইলটিাং 

10 

৫.১ নূন্যির্ ০২টি 

উদ্ভাবনী উদযাদগর 

পাইলটিাং বাস্তবায়ন 

 

৫.১.১ পাইলটিাং 

বাস্তবাস্টয়ি  

িাস্টরখ ৪ ৩০-০৪-

২০১৯ 

১৫-৫-

২০১৯ 

২০-৫-

২০১৯ 

২৬-৫-

২০১৯ 

৩০-৫-

২০১৯ 

০১টি উদ্ভাবনী উদযাদগর 

পাইলটিাং বাস্তবায়ন করা 

হদয়দে (    র াগ       

          ও      ) 

২ 

৫.২ র্াঠ পর্ মাদয় চলর্ান 

উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ 

সদরজস্টর্ন পস্টরেশ মন ও 

প্রদয়াজনীয় সহায়িা 

প্রোন। 

৫.২.১ পস্টরেশ মনকৃি 

প্রকল্প  এবাং সহায়িা 

প্রোনকৃি প্রকল্প   

সাংখ্যা ৪ 2 1 - - - ০১টি উদ্ভাবনী প্রকল্প 

সর র্র্িন পর্ দর্ ধন ও 

প্ররয়ার্নীয় সাায়া া 

প্রদান ক া ারয়রে  (    

র াগ                

ও      )   

২ 

৫.৩ আওিাধীন েপ্তর 

সাংস্থার  পাইলটিাং 

প্রকদল্পর িাস্টলকা তিস্টর ও 

ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

৫.৩.১ িাস্টলকা প্রণীি 

ও ওদয়বসাইদট 

প্রকাস্টশি 

িাস্টরখ ২ ৫-০৫-

২০১৯ 

১২-৫-

২০১৯ 
১৬-৫-

২০১৯ 
২০-৫-

২০১৯ 

২৫-৫-

২০১৯ 

১৯/০৭/১৮ িাস্টরদখ 

পাইলটিাং প্রকদল্পর 

িাস্টলকা ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ করা হদয়দে  

2 

৬ 

ইদনাদভশন 

স্শাদকস্টসাং 
10 

৬.১ নূন্যির্ ০১টি 

ইদনাদভশন স্শাদকস্টসাং 

আদয়াজন 

 

৬.১.১ আদয়াস্টজি 

ইদনাদভশন স্শাদকস্টসাং  

িাস্টরখ ৬ ১৫-০৫-

২০১৯ 

২২-৫-

২০১৯ 

২৯-৫-

২০১৯ 

১০-৬-

২০১৯ 

১৫-৬-

২০১৯ 

১২/১২/১৮ ি াস্টরদখ 

স্শাদকস্টসাং অনুস্টষ্ঠি হদয়দে   

৬ 
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ক্রর্ উদেশ্য 

(objects) 

স্টবষদয়র 

র্ান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্মসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্মসম্পােন 

সূচদকর র্ান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যর্াত্রা/স্টনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 

অর্ ধ-বার্ষ ধক মূল্যায়ন 

(অর্ধন) 

স্কার 

 

 অসাধারণ অস্টি 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলস্টি 

র্ান 

চলস্টি 

র্াদনর 

স্টনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

৬.২ স্শাদকস্টসাং-এর 

র্াধ্যদর্ স্রস্টিদকশনদর্াগ্য 

উদ্ভাবনী উদযাগ স্টনব মাচন  

৬.২.১ উদ্ভাবনী উদযাগ 

স্টনব মাস্টচি 

 

সাংখ্যা ৪ ৩ ২ ১ - - স্শাদকস্টসাং-এর র্াধ্যদর্ 

০১টি স্রস্টিদকশনদর্াগ্য 

উদ্ভাবনী উদযাগ স্টনব মাচন 

করা হদয়দে  

1 

৭ 

উদ্ভাবনী উদযাগ 

আঞ্চস্টলক ও 

জািীয় পর্ মাদয় 

বাস্তবায়ন 

৬ 

৭.১ নূন্যির্ ০১টি 

উদ্ভাবনী উদযাগ 

আঞ্চস্টলক/ জািীয় পর্ মাদয় 

বাস্তবাস্টয়ি  

৭.১.১ বাস্তবায়দনর 

জন্য অস্টফস আদেশ 

জাস্টরকৃি 

িাস্টরখ ৪ ১০-৬-

২০১৯ 

১৬-৬-

২০১৯ 

২০-৬-

২০১৯ 

২৫-৬-

২০১৯ 

৩০-6-

২০১৯ 

০১টি উদ্ভাবনী উদযাগ 

আঞ্চস্টলক  পর্ মাদয় 

বাস্তবাস্টয়ি হদে (    

র াগ                

ও      )   

4 

৭.২ বাস্তবাস্টয়ি উদ্ভাবনী 

উদযাদগর িকুদর্দেশন 

তিস্টর ও প্রকাশনা 

৭.২.১ িকুদর্দেশন  

প্রকাস্টশি 

িাস্টরখ ২ ১৬-৬-

২০১৯ 

২০-৬-

২০১৯ 

২৫-৬-

২০১৯ 

২৮-৬-

২০১৯ 

৩০-৬-

২০১৯ 

০২ (দুই)টি  িকুদর্দেশন 

তি স্টর (ওয়ান স্টর্স্টনট 

স্টভস্টিও) এবাং এ সাংক্রান্ত 

প্রকাশনা (স্টলফদলট) সম্পন্ন 

হদয়দে 

2 

৮ 

ইদনাদভশন 

স্র্েস্টরাং 

৬ 

৮.১ স্র্ের-স্র্স্টে  

স্টনব মাচন ও িাস্টলকা প্রস্তুি  

৮.১.১ স্টনব মাস্টচি 

স্র্ের-স্র্স্টের 

িাস্টলকা 

িাস্টরখ ৩ ২৯-০৮-

২০১৮ 

৫-৯-

২০১৮ 

১০-৯-

২০১৮ 

১৫-৯-

২০১৮ 

২০-৯-

২০১৮ 

২৮/০৮/১৮ া ার্ রে 

া ার্িকা প্রস্তুা পূব ধক 

এটুআইরয় রপ্র ণ ক া 

ারয়রে  

3 

৮.২ দুই স্টেদনর স্র্েস্টরাং 

কর্ মশালা আদয়াজন 

৮.২.১ আদয়াস্টজি 

স্র্েস্টরাং কর্ মশালা 

সাংখ্যা 

(জন) 

৩ 5 4 3 2 - - - 

৯ 

স্বীকৃস্টি বা 

প্র   েনা প্রোন 

10 

৯.১ উদ্ভাবকদের 

প্রশাংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠাস্টনক পত্র/সনেপত্র 

/স্ক্রি/পুরকার প্রোন 

৯.১.১ প্রশাংসাসূচক 

উপ-আনুষ্ঠাস্টনক পত্র/ 

সনেপত্র /স্ক্রি/ 

পুরকার প্রোনকৃি 

সাংখ্যা 5 3 2 1 - - 03 (স্টিন) জন 

উদ্ভাবকদক প্রশাংসাসূচক 

সনেপত্র প্রোন করা 

হদয়দে  

৫ 

৯.২ উদ্ভাবকগদণর      

স্টশক্ষ্া সফর/প্রস্টশক্ষ্ণ/ 

নদলজ স্শয়াস্টরাং  

স্প্রাগ্রাদর্ স্প্ররণ 

৯.২.১ স্টশক্ষ্া সফর/ 

প্রস্টশক্ষ্ণ/নদলজ 

স্শয়াস্টরাং  স্প্রাগ্রাদর্ 

স্প্রস্টরি 

সাংখ্যা 2 10 8 6 4 2 0৬ (েয়) জন উদ্ভাবকদক 

স্েদশ নদলজ স্শয়াস্টরাং 

স্প্রাগ্রাদর্ স্প্ররণ করা 

হদয়দে  

১ 

৯.৩ উদ্ভাবকগদণর 

স্টবদেদশ স্টশক্ষ্া 

সফর/প্রস্টশক্ষ্ণ /নদলজ 

স্শয়াস্টরাং স্প্রাগ্রাদর্ স্প্ররণ 

৯.৩.১ স্টশক্ষ্া সফর/ 

প্রস্টশক্ষ্ণ/নদলজ 

স্শয়াস্টরাং  স্প্রাগ্রাদর্ 

স্প্রস্টরি  

সাংখ্যা 3 ৩ ২ ১ - - ০৩ (স্টিন) জন 

উদ্ভাবকদক স্প্ররণ করা 

হয়দে 

৩ 



4 

 

ক্রর্ উদেশ্য 

(objects) 

স্টবষদয়র 

র্ান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্মসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্মসম্পােন 

সূচদকর র্ান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যর্াত্রা/স্টনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 

অর্ ধ-বার্ষ ধক মূল্যায়ন 

(অর্ধন) 

স্কার 

 

 অসাধারণ অস্টি 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলস্টি 

র্ান 

চলস্টি 

র্াদনর 

স্টনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

১০ 

ইদনাদভশন 

     বরাে 

৪ 

১০.১ ইদনাদভশন সাংক্রান্ত 

কার্ মক্রর্ বাস্তবায়দন 

বাদজট বরাে 

১০.১.১ বাদজট 

বরােকৃি 

টাকা 

(লক্ষ্) 

২ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ১৪ ২০,০০,০০০ (স্টবশ লক্ষ্ 

টাকা র্াত্র) বরাে  

২ 

১০.২  ইদনাদভশন-

সাংক্রান্ত কার্ মক্রর্ 

বাস্তবায়দন বরােকৃি অর্ ম 

ব্য় 

১০.২.১ ইদনাদভশন-

সাংক্রান্ত কার্ মক্রর্ 

বাস্তবায়দন বরােকৃি 

অর্ ম ব্স্টয়ি 

% ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১৫.৫% ব্য় হদয়দে 

[৩,০২,০০০ (স্টিন লক্ষ্ 

টাকা র্াত্র) ব্য় হদয়দে]   

১ 

11 

পাট মনারশীপ ও 

স্নটওয়াস্টকমাং 

৩ 

১১.১ সাংস্টিষ্ট 

প্রস্টিষ্ঠান/অাংশীজন 

স্টচস্টিিকরণ ও িাদের 

সদে সর্দ ািা স্মারক 

স্বাক্ষ্র 

১১.১.১ স্বাক্ষ্স্টরি 

সর্দ ািা স্মারক 

সর্দ ািা 

স্মারদকর 

সাংখ্যা 

৩ ৩ ২ ১ - - ০২ (দুই)টি প্রস্টিষ্ঠান বা 

অাংশীজদনর সাদর্  

সর্দ ািা স্মারক স্বাক্ষ্র 

করা হদয়দে  

২ 

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 

         করা হদে   

 

3 

১৩ 

 - স        ও 

        ৪ 

 ১৩.১ ই-          ও 

            

 

১৩.১.১      ০১   

ই-              

      ৪ ১৫-২-

২০১৯ 

১৭-২-

২০১৯ 

৩১-৩-

২০১৯ 

৩০-৪-

২০১৯ 

৩০-৫-

২০১৯ 

স্টি’র চাকুরীর আদবেন 

অনলাইনকরণ করা 

হদয়দে  

4 

১৪ 

 স        

স  জ    ৩ 

১৪.১      ০১    স   

     স  জ    ও 

        

১৪.১.১        -

                

     

      ৩ ১৫-০৫-

২০১৯ 

২২-৫-

২০১৯ 

২৯-৫-

২০১৯ 

১০-৬-

২০১৯ 

২০-৬-

২০১৯ 

শ্রর্িক িজু ী ব্যবস্থাপনা 

সার্ীনক ণ ক া ারয়রে  

3 

১৫ 

 ও      

      /    

      

ই        

       

        

৬ 

১৫.১  ও      

      /           

ই                   

            

        

 

১৫.১.১  ও      

   /              

                 

িাস্টরখ ৩ ১৪-৮-

২০১৮ 

২০-৮-

২০১৮ 

২৬-৮-

২০১৮ 

২৮-৮-

২০১৮ 

৩০-৮-

২০১৮ 

৩০/০৮/১৮ িাস্টরদখ 

কর্ মপস্টরকল্পনা প্রণয়ন 

করা হদয়দে এবাং প্রস্টি 

র্াদস ইদনাদভশন টিদর্র 

সভায়              

        কার্ ধক্রি 

অগ্রগর্া          ক া 

ারে    

3 



5 

 

ক্রর্ উদেশ্য 

(objects) 

স্টবষদয়র 

র্ান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্মসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্মসম্পােন 

সূচদকর র্ান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যর্াত্রা/স্টনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 

অর্ ধ-বার্ষ ধক মূল্যায়ন 

(অর্ধন) 

স্কার 

 

 অসাধারণ অস্টি 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলস্টি 

র্ান 

চলস্টি 

র্াদনর 

স্টনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

১৫.২  ও      

      /           

ই                   

              

         

১৫.২.১  ও      

      /     

          

        ই        

           

   

সাংখ্যা ৩ ৩ ২ ১ - - প্রস্টি র্াদস স্টি’র 

ইদনা দভশন টিদর্র সভা 

অনুস্টষ্ঠি হদে  

৩ 

1৬ 

উদ্ভাবন 

কর্মপস্টরকল্পনা 

      

৮ 

১৬.১ বাস্টষ মক  উদ্ভাবন 

পস্টরকল্পনার অধ ম-বাস্টষক 

 -মূল্যায়ন 

১৬.১.১  -মূল্যাস্টয়ি 

অধ ম- বাস্টষ মক 

        

িাস্টরখ ৩ 3১-০1-

২০19 

৫-০২-

২০19 

১০-২-

২০১৯ 

১৭-২-

২০১৯ 

২৫-২-

২০১৯ 

 -মূল্যাস্টয়ি অধ ম- বাস্টষ মক 

        প্রণয়ন করা 

হদয়দে  

3 

১৬ .২ বাস্টষ মক উদ্ভাবন 

   পস্টরকল্পনার অধ ম- 

বাস্টষ মক মূল্যায়ন 

প্রস্টিদবেন র্স্টিপস্টরষে 

স্টবভাদগ স্প্ররণ 

১৬.২.১ অধ ম- বাস্টষ মক 

মূূ্ল্যায়ন  প্রস্টিদবেন 

স্প্রস্টরি  

িাস্টরখ ১ ৫-০২-

২০19 

১০-০২-

২০১৯ 

১৭-

০২-

২০১৯ 

২০-২-

২০১৯ 

২৫-২-

২০১৯ 

 -মূল্যাস্টয়ি অধ ম- বাস্টষ মক 

        স্প্ররণ করা 

হদয়দে  

1 

১৬.৩ বাস্টষ মক উদ্ভাবন 

   পস্টরকল্পনার বাস্টষক 

স্ব-মূল্যায়ন  

১৬.৩.১ বাস্টষ মক 

মূল্যায়ন প্রস্টিদবেন 

প্রস্তুিকৃি  

িাস্টরখ ৩ ১৫-৭-

২০১৯ 

২০-৭-

২০১৯ 

২৫-৭-

২০১৯ 

২৭-৭-

২০১৯ 

৩১-7-

২০19 
- - 

১৬.৪ বাস্টষ মক উদ্ভাবন 

   পস্টরকল্পনার বাস্টষক 

স্ব-মূল্যায়ন প্রস্টিদবেন  

র্স্টিপস্টরষে স্টবভাদগ 

স্প্ররণ 

১৬.৪.১ মূল্যায়ন   

প্রস্টিদবেন স্প্রস্টরি 

িাস্টরখ ১ ২০-৭-

২০১৯ 

২৫-৭-

২০১৯ 

২৭-৭-

২০১৯ 

৩১-7-

২০19 
৫-৮-

২০১৯ 

- - 

িন্তব্য (র্র্দ থারক): ২০১৮-২০১৯ অথ ধবের  র্ি’  বার্ষ ধক উদ্ভাবন কি ধপর্ কল্পনা  অর্ ধ-বার্ষ ধক স্ব-মূল্যায়রন (৩১ র্িরসম্ব ’ ২০১৮ পর্ ধন্ত) ১০০ এ  িরে রিাট অর্র্ধা  রকা ঃ ৮০   


