
ওয়েজ আর্ নাস ন কল্যাণ ব ায়ড নর  ার্ষ নক উদ্ভা র্ কর্ নপর্রকল্পর্া ২০20-২০২1  

ক্রর্ 
উয়েশ্য 

(Objectives) 

র্ ষয়ের 

র্ার্ 

(Weig

ht of 

Object

ives) 

কার্ নক্রর্ 

(Activities) 

কর্ নসম্পাদর্ 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ নসম্পাদর্ 

সূচয়কর র্ার্ 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যর্াত্রা/র্র্ণ নােক ২০20-২০২1 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

২০20-২০২1 

অর্ ন- ছয়রর অর্ ন-

 ার্ষ নর্ক (জুলাই-

র্ডয়সেঃ)মূল্যাের্ 

(অজনর্)  

 

 

র্ন্তব্য 

অসার্ারণ অর্ি উত্তর্ উত্তর্ চলর্ি র্ার্ 
চলর্ি র্ায়র্র 

র্র্য়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ 12 13 

১ 

উদ্ভা র্ কর্ নপর্রকল্পর্া 

প্রণের্  
7 

১.১  ার্ষ নক উদ্ভা র্ কর্ নপর্রকল্পর্া 

প্রণের্ 

১.১.১ কর্ নপর্রকল্পর্া 

প্রণীি 
িার্রখ 4 ৩০-৬-২০20 ৪-৭-২০20 8-৭-২০20 ১1-৭-২০20 ১6-৭-২০20 ৩০-৬-২০20 

 

1.২  ার্ষ নক উদ্ভা র্ কর্ নপর্রকল্পর্া 

র্ন্ত্রণালে/র্ ভায়গ বপ্ররণ 

১.২.১ র্ন্ত্রণালে/র্ ভায়গ 

বপ্রর্রি 

িার্রখ 
১ ৪-৭-২০২০ ১১-৭-২০২০ ১৬-৭-২০২০ ২২-৭-২০২০ ২৮-৭-২০২০ ৪-৭-২০২০ 

 

১.৩  ার্ষ নক উদ্ভা র্ কর্ নপর্রকল্পর্া 

িথ্য  ািােয়র্ প্রকাশ 

১.৩.১ িথ্য  ািােয়র্ 

প্রকার্শি 

িার্রখ 
২ ১০-৭- ২০20 ১৪-৭- ২০20 ১৮-৭- ২০20 ২২-৭- ২০20 ২৮-৭-২০20 ১০-৭- ২০20 

 

২ ইয়র্ায়ভশর্ টিয়র্র সভা ৬ 

২.১ ইয়র্ায়ভশর্ টিয়র্র সভা 

অনুষ্ঠার্ 
২.১.১ সভা অনুর্ষ্ঠি  

সংখ্যা 

 
৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ 

3  

২.২ ইয়র্ায়ভশর্ টিয়র্র সভার 

র্সদ্ধান্ত  াস্ত াের্ 
২.২.১  র্সদ্ধান্ত  াস্ত ার্েি   % 2 ৯৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ 

 

75 

 

৩ 

উদ্ভা র্ খায়ি (বকাড 

র্ম্বর-3257105) 

 রাে 

৪ 

৩.১ উদ্ভা র্-সংক্রান্ত কার্ নক্রর্ 

 াস্ত ােয়র্  ায়জট   রাে  
৩.১.১  ায়জট  রােকৃি লক্ষ্ টাকা ২ 

২৫ 
১৮ ১৬ ১৪ ১২ 

৫০   

৩.২ উদ্ভা র্-সংক্রান্ত কার্ নক্রর্ 

 াস্ত ােয়র্  রােকৃি অর্ ন ব্যে  

৩.২.১ উদ্ভা র্-সংক্রান্ত 

কার্ নক্রর্  াস্ত ােয়র্ 

 রােকৃি অর্ ন ব্যর্েি  

% ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ 

 

80 

 

৪ সক্ষ্র্িা বৃর্দ্ধ ৯ 

৪.১ উদ্ভা র্ ও বস া সহর্জকরণ 

র্ ষয়ে এক র্দয়র্র কর্ নশালা/ 

বসর্র্র্ার 

৪.১.১ কর্ নশালা/ 

বসর্র্র্ার অনুর্ষ্ঠি 
সংখ্যা ৩ ২ ১ ১  - 

 

1 

 

৪.২ উদ্ভা য়র্ সক্ষ্র্িা বৃর্দ্ধর লয়ক্ষ্য 

দুই র্দয়র্র প্রর্শক্ষ্ণ আয়োজর্  

৪.২.১ প্রর্শক্ষ্ণ 

আয়োর্জি 

সংখ্যা 

(জর্) 
৩ ১৫ ১০ ৮ ৬ ৫ 

 

15 

 

৪.৩ বস া সহর্জকরবণ সক্ষ্র্িা 

বৃর্দ্ধর লয়ক্ষ্য দুই র্দয়র্র প্রর্শক্ষ্ণ 

আয়োজর্ 

৪.৩.১ প্রর্শক্ষ্ণ 

আয়োর্জি 

সংখ্যা 

(জর্) 
৩ ১৫ ১০ ৮ ৬ ৫ 

 

15 

 

৫ 

স্বীে দপ্তয়রর বস াে 

উদ্ভা র্ী র্ারণা/ উয়যাগ 

আহ ার্, র্াচাই- াছাই-

সংক্রান্ত কার্ নক্রর্ 

৩ 

৫.১ উদ্ভা র্ী উয়যাগ/র্ারণা 

আহ ার্ এ ং প্রাপ্ত উদ্ভা র্ী  

র্রণাগুয়লা  র্াচাই- াছাইপূ নক 

িার্লকা িথ্য  ািােয়র্ প্রকাশ  

৫.১.১ উদ্ভা র্ী উয়যায়গর 

িার্লকা িথ্য  ািােয়র্ 

প্রকার্শি 

িার্রখ ৩ ৩-1১-২০20 ৫-11-২০20 ১০-11-২০20 ১7-11-২০20 ২০-11-২০20 

 

 

3-11-2020 

 



ক্রর্ 
উয়েশ্য 

(Objectives) 

র্ ষয়ের 

র্ার্ 

(Weig

ht of 

Object

ives) 

কার্ নক্রর্ 

(Activities) 

কর্ নসম্পাদর্ 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ নসম্পাদর্ 

সূচয়কর র্ার্ 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যর্াত্রা/র্র্ণ নােক ২০20-২০২1 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

২০20-২০২1 

অর্ ন- ছয়রর অর্ ন-

 ার্ষ নর্ক (জুলাই-

র্ডয়সেঃ)মূল্যাের্ 

(অজনর্)  

 

 

র্ন্তব্য 

অসার্ারণ অর্ি উত্তর্ উত্তর্ চলর্ি র্ার্ 
চলর্ি র্ায়র্র 

র্র্য়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ 12 13 

৬ 

উদ্ভা র্ী উয়যায়গর 

পাইলটিং  াস্ত াের্ 
৭ 

৬.১ ন্যযর্ির্ একটি উদ্ভা র্ী 

উয়যায়গর পাইলটিং  াস্ত ােয়র্র 

সরকার্র আয়দশ জার্র 

 

৬.১.১ পাইলটিং 

 াস্ত ােয়র্র আয়দশ 

জার্রকৃি 

িার্রখ ৪ ১৯-1২-২০20 ২৪-1২-২০20 ৩০-11-২০20 5-১-২০২1 ১০-১-২০২1 

 

 

৬-১২-২০২০ 

 

৬.২ উদ্ভা র্ী উয়যায়গর পাইলটিং 

 াস্ত াের্ মূল্যাের্  

 

৬.২.১ পাইলটিং 

 াস্ত াের্ মূল্যার্েি 
িার্রখ ৩ ১-০৩- ২০২1 ৫-৩- ২০২1 ১০-৩- ২০২1 ১৫-৩- ২০২1 ১৯-৩- ২০২1 

 

 

১-৩-২০২১সায়ল 

অজনয়র্র 

লক্ষ্যর্াত্রা  

৭ 

উদ্ভা র্ প্রদশ নর্ী 

(বশায়কর্সং) 
৬ 

৭.১ ন্যযর্ির্ একটি উদ্ভা র্ 

র্ন্ত্রণালে/র্ ভাগ কিনক আয়োর্জি 

প্রদশ নর্ীয়ি (বশায়কর্সং) অংশগ্রহর্। 

 

৭.১.১ আয়োর্জি উদ্ভা র্ 

প্রদশ নর্ীয়ি অংশগ্রহর্। 
িার্রখ ৬ ১৫-০৫-২০২1 ২২-৫-২০২1 ২৯-৫-২০২1 ১০-৬-২০২1 ১৫-৬-২০২1 

 

 

 

১৫-৫-২০২১ 

সায়ল অজনয়র্র 

লক্ষ্য র্াত্রা 

৮ 

উদ্ভা র্ী উয়যাগ 

আঞ্চর্লক ও জািীে 

পর্ নায়ে  াস্ত াের্ 

7 

৮.১ ন্যযর্ির্ একটি উদ্ভা র্ী উয়যাগ 

আঞ্চর্লক/ জািীে পর্ নায়ে 

 াস্ত াের্ 

 

৮.১.১  াস্ত ােয়র্র জন্য 

অর্িস আয়দশ জার্রকৃি  

 

িার্রখ 
7 

 

১০-৬-২০21 

১৬-৬-২০21 ২০-৬-২০21 ২৫-৬-২০21 ৩০-6-২০21 

 

 

২০-০১-২০২১ 

 

৯ 

স্বীকৃর্ি  া প্রয়ণাদর্া 

প্রদার্ 
৯ 

৯.১ উদ্ভা কগণয়ক প্রশংসাসূচক 

উপ-আনুষ্ঠার্র্ক পত্র/সর্দপত্র 

/বক্রস্ট/ পুরস্কার প্রদার্ 

 

৯.১.১ প্রশংসাসূচক 

উপ-আনুষ্ঠার্র্ক পত্র/ 

সর্দপত্র /বক্রস্ট/ 

পুরস্কার প্রদার্কৃি 

সংখ্যা 

(জর্) 
৪ ২ ১ - - - 

 

 

০ 

বকার্ভড-১৯ এর 

কারয়ণ অর্জনি 

হের্র্ 

৯.২ উদ্ভা কগণয়ক বদয়শ র্শক্ষ্া 

সির/প্রর্শক্ষ্ণ /র্য়লজ বশোর্রং  

বপ্রাগ্রায়র্ বপ্ররণ 

 

৯.২.১ র্শক্ষ্া সির/ 

প্রর্শক্ষ্ণ/র্য়লজ বশোর্রং  

বপ্রাগ্রায়র্ বপ্রর্রি 

সংখ্যা 

(জর্) 
2      

0 বকার্ভড-১৯ এর 

কারয়ণ অর্জনি 

হের্র্ 

১০ 
িথ্য 

 ািাের্হালর্াগাদকরণ 
8 

১০.১ ইয়র্ায়ভশর্ টিয়র্র পূণ নাঙ্গ 

িথ্যসহ  ছরর্ভর্ত্তক উদ্ভা য়র্র  

সকল িথ্য আপয়লাড/ 

হালর্াগাদকরণ 

 

১০.১.১ উদ্ভাবনের িথ্য 

আপয়লাডকৃি/ 

হালর্াগাদকৃি 

র্র্ের্র্ি 

(%) 
৪ 100 90 80 70 ৬০ 

100  

১০.২ বছরভিভিক পাইলট ও 

বাস্তবাভিত সসবা সহভিকরনের 

িথ্য   আপয়লাড/ হালর্াগাদকরণ 

১০.২.১ সসবা 

সহভিকরনের িথ্য 

আপয়লাড/ হালর্াগাদকৃি 

% ২ 100 90 80 70 
৬০ 

100  



ক্রর্ 
উয়েশ্য 

(Objectives) 

র্ ষয়ের 

র্ার্ 

(Weig

ht of 

Object

ives) 

কার্ নক্রর্ 

(Activities) 

কর্ নসম্পাদর্ 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ নসম্পাদর্ 

সূচয়কর র্ার্ 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যর্াত্রা/র্র্ণ নােক ২০20-২০২1 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

২০20-২০২1 

অর্ ন- ছয়রর অর্ ন-

 ার্ষ নর্ক (জুলাই-

র্ডয়সেঃ)মূল্যাের্ 

(অজনর্)  

 

 

র্ন্তব্য 

অসার্ারণ অর্ি উত্তর্ উত্তর্ চলর্ি র্ার্ 
চলর্ি র্ায়র্র 

র্র্য়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ 12 13 

১০.৩ বাস্তবাভিত ভিভিটাল-সসবার 

িথ্য   আপয়লাড/ হালর্াগাদকরণ 

১০.৩.১ ভিভিটাল-সসবার 

িথ্য আপয়লাড/ 

হালর্াগাদকৃি 

% 2 100 90 80 70 
৬০ 

100  

১১ 
র্ডর্জটাল বস া তির্র ও 

 াস্ত াের্ 
৪ 

 ১১.১ ন্যূেতম একটি ভিভিটাল 

সসবা তির্র ও  াস্ত াের্ করা 

১১.১.১ একটি ভিভিটাল 

সসবা বাস্তবাভিত 
িার্রখ ৪ ১৫-২-২০২1 ১৫-৩-২০২1 ৩১-৩-২০২1 ৩০-৪-২০২1 ৩০-৫-২০২1 

 

১০-১-২০২১ 

 

১২ বস া সহর্জকরণ ৮ 

১২.১ ন্যূেতম একটি বস া পদ্ধর্ি 

সহর্জকরয়ণর পাইলটিং  াস্ত াের্ 

১২.১.১ সহর্জকরয়ণর 

পাইলটিং  াস্ত ােয়র্র 

অভিস আনেশ িাভরকৃত 

 

িার্রখ 4 
১৫-১০- 

২০20 

২০-১০- 

২০20 

২৪-১০-২০20 ২৮-১০-২০20 ৩০-১০-২০20 ২৭-০৯-২০২০  

১২.২ ন্যূেতম একটি বস া পদ্ধর্ি 

সহর্জকরণ সারানেনশ সম্প্রসারে/ 

সরভিনকশে 

 ১২.২.১ সসবা সহর্জকরণ   

 াস্ত ােয়র্ চুড়ান্ত অর্িস 

আনেশ িাভরকৃত 

 

িার্রখ 4 ১৫-০৪-২০২1 ৩০-৪-২০২1 ১৫-৫-২০২1 ৩০-৫-২০২1 ১৫-৬-২০২1 

 

 

১৫-৪-২০২১ 

সায়লর র্য়ে 

অজনয়র্র 

লক্ষ্যর্াত্রা 

১৩ পভরবীক্ষে ৭ 

১৩.১ উদ্ভাবেগনের উদ্ভাবেী 

উনযানগ বাস্তবািে কম মপভরকল্পো 

(কূানলন্ডার) প্রেিে কার্ মক্রম 

পভরবীক্ষে 

১৩.১.১ উদ্ভাবেগনের 

উদ্ভাবেী উনযাগ 

বাস্তবািে কম মপভরকল্পো 

প্রেীত 

 

িার্রখ ৩ ১৯-১২-২০20 ২৪-১২-২০20 ৩০-১১-২০20 ৫-১-২০2১ ১০-১-২০2১ 

 বকার্ভড-১৯ এর 

কারয়ণ অর্জনি 

হের্র্ 

১৩.২ উদ্ভাবেী উনযানগ বাস্তবািে 

অগ্রগভত পভরবীক্ষে 

১৩.২.১ উদ্ভাবকগনের 

সনে উদ্ভাবেী উনযাগ 

বাস্তবািে অগ্রগভত ভবষনি 

টিনমর সিা আনিাভিত 

সংখ্যা ২ ৩ ২ ১ - - 

 

 

1 

বকার্ভড-১৯ এর 

কারয়ণ অর্জনি 

হের্র্ 

১৩.৩ র্াঠ পর্ নায়ে চলর্ার্ উদ্ভা র্ী 

প্রকল্পসমূহ সয়রজর্র্র্ পর্রদশ নর্ ও 

প্রয়োজর্ীে সহােিা প্রদার্ 

১৩.৩.১ প্রকল্প 

পর্রদশ নর্কৃি এ ং 

সহােিা প্রদার্কৃি      

সংখ্যা 

(কেটি) 
২ ৫ ৪ ৩ ২  

 

2 

বকার্ভড-১৯ এর 

কারয়ণ অর্জনি 

হের্র্ 

১৪ 

 

ডকুয়র্য়েশর্  প্রকাশর্া  
7 

১৪.১  াস্ত ার্েি উদ্ভা র্ী উয়যায়গর 

ডকুয়র্য়েশর্ তির্র ও প্রকাশর্া 

(পাইলট ও সম্প্রসার্রি) 

১৪.১.১ ডকুয়র্য়েশর্  

প্রকার্শি 

 

িার্রখ 
৪ ২০-০৫-২০২1 ২৫-৫-২০২1 ৩১-৫-২০২1 ১০-৬-২০২1 ১৫-৬-২০২1 

 ২০-৫-২০২১ 

সায়ল অজনয়র্র 

লক্ষ্যর্াত্রা 

১৪.২ সসবা সহভিকরনের 

িকুনমনেশে তির্র ও প্রকাশর্া 

১৪.২.১ িকুনমনেশে 

প্রকাভশত 
িার্রখ ৩ ২০-০৫-২০২1 ২৫-৫-২০২1 ৩১-৫-২০২1 ১০-৬-২০২1 ২০-২-২০২1 

 ২০-৫-২০২১ 

সায়ল অজনয়র্র 

লক্ষ্যর্াত্রা 

1৫ 

উদ্ভা র্ কর্ নপর্রকল্পর্া 

মূল্যাের্ 
৮ 

১৫.১ উদ্ভা র্ পর্রকল্পর্ার অর্ ন-

 ার্ষক স্ব-মূল্যাের্ 

১৫.১.১ অর্ ন-  ার্ষ নক 

প্রর্িয় দর্ স্ব-মূল্যার্েি 

িার্রখ 
৩ ৩০-1-২০২1 ৫-২-২০২1 ১০-২-২০২1 ১৭-২-২০২1 ২০-২-২০২1 

 

30-01-2021 

 



ক্রর্ 
উয়েশ্য 

(Objectives) 

র্ ষয়ের 

র্ার্ 

(Weig

ht of 

Object

ives) 

কার্ নক্রর্ 

(Activities) 

কর্ নসম্পাদর্ 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ নসম্পাদর্ 

সূচয়কর র্ার্ 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যর্াত্রা/র্র্ণ নােক ২০20-২০২1 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

২০20-২০২1 

অর্ ন- ছয়রর অর্ ন-

 ার্ষ নর্ক (জুলাই-

র্ডয়সেঃ)মূল্যাের্ 

(অজনর্)  

 

 

র্ন্তব্য 

অসার্ারণ অর্ি উত্তর্ উত্তর্ চলর্ি র্ার্ 
চলর্ি র্ায়র্র 

র্র্য়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ 12 13 

১৫.২  উদ্ভা র্ কর্ নপর্রকল্পর্ার অর্ ন- 

 ার্ষ নক মূল্যাের্ প্রর্িয় দর্ 

র্ন্ত্রণালে /র্ ভায়গ বপ্ররণ 

১৫.২.১ অর্ ন-  ার্ষ নক 

মূূ্ল্যাের্  প্রর্িয় দর্ 

বপ্রর্রি  

িার্রখ 
১ ৫-২-২০২1 ১০-২-২০২1 ১৭-২-২০২1 ২০-২-২০২1 ২৫-২-২০২1 

 

5-2-2021 

 

১৫.৩ উদ্ভা র্ কর্ নপর্রকল্পর্ার 

 ার্ষক  

স্ব-মূল্যাের্  

১৫.৩.১  ার্ষ নক মূল্যাের্ 

প্রর্িয় দর্ প্রস্তুিকৃি  

িার্রখ 
৩ ১৫-৭-২০২1 ২০-৭-২০২1 ২৩-৭-২০২1 ২৬-৭-২০২1 ৩০-7-২০২1 

 

 

 

 

১৫-৭-২০২১ ২০- 

সায়ল অজনয়র্র 

লক্ষ্যর্াত্রা 

১৫.৪ উদ্ভা র্ কর্ নপর্রকল্পর্ার 

 ার্ষক  

স্ব-মূল্যাের্ প্রর্িয় দর্  

র্ন্ত্রণালে/র্ ভায়গ বপ্ররণ 

১৫.৪.১ মূল্যাের্   

প্রর্িয় দর্ বপ্রর্রি 

িার্রখ 
১ ২০-৭-২০২1 ২৩-৭-২০২1 ২৬-৭-২০২1 ৩০-7-২০২1 ৫-৮-২০২1 

  

২০-৭-২০২১  

সায়ল অজনয়র্র 

লক্ষ্যর্াত্রা 



 


