
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট 

 বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ম মপহিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগহি মূল্যায়ন কাঠামর্মা, ২০১৯-২০২০ 

ক্রর্ম 
উমেশ্য 

(objects) 

হবষময়ির্মান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ মক্রর্ম 

(Activities) 

কর্ম মসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ম মসম্পাদন 

সূচমকি র্মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যর্মাত্রা/হনণ মায়ক২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY  

অসাধািণ অহি উত্তর্ম উত্তর্ম চলহি র্মান 
চলহি র্মামনি 

হনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ 

উদ্ভাবন কর্ম ম 

পহিকল্পনা 

প্রণয়ন  

৭ 

১.১বাহষ মক উদ্ভাবন কর্ম ম 

পহিকল্পনা প্রণয়ন 

১.১.১ 

কর্ম ম পহিকল্পনা প্রণীি 
িাহিখ ৪ ৩০-৬-১৯ ৫-০৮-১৯ ৯-০৮-১৮ ১৪-০৮-১৯ ২০-০৮-১৯ 

১.২বাহষ মক উদ্ভাবন 

কর্ম মপহিকল্পনা র্মহিপহিষদ 

হবভামগ প্রপ্রিণ 

১.২.১র্মহিপহিষদ 

হবভামগ প্রপ্রহিি 

িাহিখ 
১ ৪-৭- ১৯ ২০-৮- ১৯ ২৬-০৮- ১৯ ৩০-০৮- ১৯ ৩-০৬-১৯ 

১.৩ বাহষ মক উদ্ভাবন 

কর্ম মপহিকল্পনা  তথ্য 

বাতায়নন প্রকাশ 

১.৩.১ িথ্য বািায়মন 

প্রকাহশি 

তার্িখ 
২ ১০-৭-১৯ ২০-০৮-১৯ ২৫-০৮-১৯ ৩০-১০-১৯ ০৫-১২-১৯ 

২ 

ইমনামভশন 

টিমর্মি সভা 
৬ 

২.১ইমনামভশন টিমর্মি সভা 

অনুষ্ঠান 
২.১.১ অনুহষ্ঠি সভা 

সংখ্যা 

(টি) 

 

৪ ৬ ৪ ৩ ২ ১ 

২.২ইমনামভশন টিমর্মি 

সভাি হসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 
২.২.১বাস্তবাহয়ি হসদ্ধান্ত % ২ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ 

৩ 

উদ্ভাবন খানত 

বিাদ্দ 
৪ 

৩.১ উদ্ভাবন সংক্রান্ত 

কার্ মক্রর্ম বাস্তবায়মন 

বামেট বিাে 

৩.১  বিাে টাকা ২ ২,০০,০০০ ১,৫০,০০০ ১,০০,০০০ ৭৫,০০০ ৫০,০০০ 

৩.২ উদ্ভাবন সংক্রান্ত 

কার্ মক্রর্ম বাস্তবায়মন 

বিােকৃি অর্ ম ব্যয় 

৩.২ ব্যয়কৃি অর্ ম % ২ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

৪ সক্ষ্র্মিা বৃহদ্ধ ৯ 

৪.১ উদ্ভাবন ও সেবা 

েহর্িকিণ র্বষনয় এক 

হদমনি কর্ম মশালা/প্রসহর্মনাি 

৪.১.১ অনুহষ্ঠি 

কর্ম মশালা/ প্রসহর্মনাি 
সংখ্যা  ৩ ১ ০ ০ ০ ০ 

৪.২ উদ্ভাবন সক্ষ্র্মিা বৃহদ্ধি 

লমক্ষ্য ২হদমনি 

প্রহশক্ষ্ণ আময়ােন 

৪.২.১ আময়াহেি 

প্রহশক্ষ্ণ 

সংখ্যা  

(েন) 
৩ ২ ১ ০ ০ ০ 



ক্রর্ম 
উমেশ্য 

(objects) 

হবষময়ির্মান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ মক্রর্ম 

(Activities) 

কর্ম মসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ম মসম্পাদন 

সূচমকি র্মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যর্মাত্রা/হনণ মায়ক২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY  

অসাধািণ অহি উত্তর্ম উত্তর্ম চলহি র্মান 
চলহি র্মামনি 

হনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

৪.৩প্রসবা সিহেকিমণ 

সক্ষ্র্মিা বৃহদ্ধি লমক্ষ্য 

০২হদমনি প্রহশক্ষ্ণ 

আময়ােন 

৪.৩.১ আময়াহেি 

প্রহশক্ষ্ণ 

সংখ্যা  

(েন) 
৩ ২ ১ ০ ০ ০ 

৫ 

স্বীয় দপ্তমিি 

প্রসবায় উদ্ভাবনী 

ধািণা/ উমযাগ 

আিবান, র্াচাই-

বাছাই-সংক্রান্ত 

কার্ মক্রর্ম 

৩ 

৫.১ উদ্ভাবনী উমযাগ/ধািণা 

আিবান এবং প্রাপ্ত 

উদ্ভাবনী ধািণাগুমলা 

র্াচাই-বাছাইপূব মক 

িাহলকা প্রকাশ 

৫.১.১উদ্ভাবনী 

উমযামগি িাহলকা 

প্রকাহশি 

িাহিখ ৩ ১-১১-১৯ ১-১২-১৯ ২০-১২-১৯ ১-১-২০ ৩০-৬-২০ 

৬ 

উদ্ভাবনী 

উমযামগি 

পাইলটিং 

বাস্তবায়ন 

৭ 

৬.১ নূন্যির্ম একটি উদ্ভাবনী 

উমযামগি পাইলটিং 

বাস্তবায়মনি সিকাহি 

আমদশ োহি 

৬.১.১ পাইলটিং 

বাস্তবাহয়ি  
িাহিখ ৪ ১৫-১২-১৯ ১৫-২-২০ ২০-০৫-২০ ২৬-০৫-২০ ৩০-০৫-২০ 

৬.২ উদ্ভাবনী উমযামগি 

পাইলটিং বাস্তবায়ন 

মূল্যায়ন  

 

৬.২.১ পহিদশ মনকৃি 

প্রকল্প  এবং সিায়িা 

প্রদানকৃি প্রকল্প   

িাহিখ ৩ ২৫-০২-২০ ১৫-০৪-২০ ২০-০৫-২০ ২৬-০৫-২০ ৩০-০৫-২০ 

৭ 

উদ্ভাবন প্রদশ মনী 

(প্রশামকহসং) 
৬ 

৭.১ নূন্যির্ম ১টি উদ্ভাবন 

র্মিণালয় কর্তমক 

আময়াহেি প্রদশ মনীমি 

অংশগ্রিণ 

৭.১.১ আময়াহেি 

প্রদশ মনীমি অংশগ্রিণ 
িাহিখ ৬ ১৫-০৫-২০ ২২-৫-২০ ২৯-৫-২০ ১০-৬-২০ ৩০-৬-২০ 

৮ 

উদ্ভাবনী উমযাগ 

আঞ্চহলক ও 

োিীয় পর্ মাময় 

বাস্তবাহয়ি 

৭ 

৮.১ নূন্যির্ম ১টি উদ্ভাবনী 

উমযাগ আঞ্চহলক/ োিীয় 

পর্ মাময় বাস্তবায়ন 

৭.১.১ বাস্তবায়মনি 

েন্যঅহিস আমদশ 

োহিকৃি 

 

িাহিখ 
৭ 

 

 

১০-৬-২০ ১৬-৬-২০ ২০-৬-২০ ২৫-৬-২০ ৩০-৩-২০ 

৯ 

স্বীকৃহি বা 

প্রনণাদনা প্রদান 
৯ 

৯.১ উদ্ভাবকগণনক 

প্রশংোসূচক উপ-

আনুষ্ঠার্নক পত্র/ েনদপত্র/ 

সেস্ট/পুিস্কাি প্রদান 

৯.১.১ প্রশংোসূচক 

উপ-আনুষ্ঠার্নক পত্র/ 

েনদপত্র/ সেস্ট/পুিস্কাি 

প্রদানকৃত 

সংখ্যা ৪ ২ ১ - - - 



ক্রর্ম 
উমেশ্য 

(objects) 

হবষময়ির্মান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ মক্রর্ম 

(Activities) 

কর্ম মসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ম মসম্পাদন 

সূচমকি র্মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যর্মাত্রা/হনণ মায়ক২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY  

অসাধািণ অহি উত্তর্ম উত্তর্ম চলহি র্মান 
চলহি র্মামনি 

হনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

৯.২ উদ্ভাবকগণনক সদনশ 

র্শক্ষা েফি/ প্রর্শক্ষণ/ 

ননেি সশয়ার্িং সপ্রাগ্রানে 

সপ্রিণ 

৯.২.১ উদ্ভাবকগণনক 

সদনশ র্শক্ষা েফি/ 

প্রর্শক্ষণ/ ননেি 

সশয়ার্িং সপ্রাগ্রানে 

সপ্রিণকৃত 

সংখ্যা ২ ২ ১ - - - 

৯.৩ উদ্ভাবন কার্ মক্রমর্মি 

সমে সম্পৃক্ত 

কর্ম মকিমাগণমক হবমদমশ 

হশক্ষ্া সিি/ প্রর্শক্ষণ/ 

ননেি সশয়ার্িং সপ্রাগ্রানে 

সপ্রিণ 

৯.৩.১  কর্ম মকিমাগণমক 

হবমদমশ হশক্ষ্া সিি/ 

প্রর্শক্ষণ/ননেি 

সশয়ার্িং সপ্রাগ্রানে 

সপ্রিণকৃত 

সংখ্যা ৩ ২ ১ - - - 

১০ 
তথ্য বাতায়ন 

হােনাগাদকিণ 
৮ 

১০.১ ইননানেশন টিনেি 

পূণ িাঙ্গ তথ্যেহ বছির্ের্িক 

উদ্ভাবননি েকে তথ্য 

আপনোড/ হােনাগাদকিণ 

১২.১.১ তথ্য 

হােনাগাদকৃত 
% ৪ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

১০.২ বছির্ের্িক 

পাইেটিং ও বাস্তবার্য়ত 

সেবা েহর্িকিনণি তথ্য 

আপনোড/ হােনাগাদকিণ 

১০.২.১তথ্য আপনোড/ 

হােনাগাদকৃত 
% ২ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

১০.৩ বাস্তবার্য়ত ই-সেবাি 

তথ্য আপনোড/ 

হােনাগাদকিণ 

১০.৩.১ বাস্তবার্য়ত ই-

সেবাি তথ্য আপনোড/ 

হােনাগাদকৃত 

% ২ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

১১ 

র্ডর্িটাে সেবা 

ততর্ি ও 

বাস্তবায়ন 

৪ 

১১.১ নূন্যতে একটি 

র্ডর্িটাে সেবা ততর্ি ও 

বাস্তবার্য়ত 

 

১১.১.১ নূন্যতে ০১ টি 

ই-সেবা বাস্তবার্য়ত 
তার্িখ ৪ ১৫-০২-২০ ১৭-০২-২০ ৩১-০৩-২০ ৩০-০৪-২০ ৩০-০৫-২০ 

১২ 
সেবা পদ্ধর্ত 

েহর্িকিণ 
৮ 

১২.১ নূন্যতে ০১ টি সেবা 

পদ্ধর্ত েহর্িকিণ ও 

বাস্তবায়ন 

১২.১.১ েহর্িকিণ-

েংোন্ত অর্ফে আনদশ 

িার্িকৃত 

তার্িখ ৪ ১০-১০-১০ ২-১১-২০ ২৯-২-২০ ১০-০৬-২০ ২০-০৬-২০ 

১২.২ নূন্যতে ১টি সেবা 

পদ্ধর্ত েহর্িকিণ 

োিানদনশ েম্প্রোিণ/ 

সির্িনকশন 

১২.২.১ সেবা 

েহর্িকিণ বাস্তবায়নন 

অর্ফে আনদশ িার্িকৃত 

তার্িখ ৪ ১০-৪-২০ ১৫-০৫-২০ ২০-০৫-২০ ৫-০৬-২০ ১০-০৬-২০ 



ক্রর্ম 
উমেশ্য 

(objects) 

হবষময়ির্মান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ মক্রর্ম 

(Activities) 

কর্ম মসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ম মসম্পাদন 

সূচমকি র্মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যর্মাত্রা/হনণ মায়ক২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY  

অসাধািণ অহি উত্তর্ম উত্তর্ম চলহি র্মান 
চলহি র্মামনি 

হনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১৩ পর্িবীক্ষণ ৭ 

১৩.১ উদ্ভাবনগনণি উদ্ভাবনী 

উনযাগ বাস্তবায়ন 

কে িপর্িকল্পনা (কযনেণ্ডাি) 

প্রণয়ন কার্ িেে 

১৩.১.১ উদ্ভাবনী উনযাগ 

বাস্তবায়ন কে িপর্িকল্পনা 

(কযনেণ্ডাি) প্রণয়নকৃত 

িাহিখ ৩ ২৫.০৬.১৯ ০৪.০৭.১৯ ১০.০৭.১৯ ১৫.০৭.১৯ ২৫.০৭.১৯ 

১৩.২ উদ্ভাবনী উনযাগ 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ত 

পর্িবীক্ষণ 

১৩.২.১ উদ্ভাবনী 

উনযাগ বাস্তবায়ন 

অগ্রগর্ত পর্িবীক্ষণ 

েংখ্যা ২ ১ ০ ০ ০ ০ 

১৩.৩ োঠ পর্ িানয় চেোন 

উদ্ভাবনী প্রকল্পেমূহ 

েনিির্েন পর্িদশ িন ও 

প্রনয়ািনীয় েহায়তা প্রদান  

১৩.৩.১ চেোন 

উদ্ভাবনী প্রকল্পেমূহ 

েনিির্েন পর্িদশ িনকৃত  

েংখ্যা ২ ১ ০ ০ ০ ০ 

১৪ 
ডকুনেনেশন বা 

প্রকাশনা 
৭ 

১৪.১ বাস্তবার্য়ত উদ্ভাবনী 

উনযানগি ডকুনেনেশন 

ততর্ি ও প্রকাশনা 

১৪.১.১ বাস্তবার্য়ত 

উদ্ভাবনী উনযানগি  

প্রস্তুতকৃত ডকুনেনেশন 

ও প্রকাশনা 

িাহিখ ৪ ১৫-০৫-২০ ১৭-০৫-২০ ২০-০৫-২০ ২৩-০৫-২০ ৩০-০-২০ 

১৪.২সেবা েহর্িকিনণি 

ডকুনেনেশন ততর্ি ও 

প্রকাশনা 

১৪.১.১ সেবা 

েহর্িকিনণি প্রস্তুতকৃত 

ডকুনেনেশন ও 

প্রকাশনা 

িাহিখ ৩ ১৫-০৫-২০ ১৭-০৫-২০ ২০-০৫-২০ ২৩-০৫-২০ ৩০-০-২০ 

১৫ 

উদ্ভাবন 

কর্ম মপহিকল্পনা 

মূল্যায়ন 

৫ 

১৫.১উদ্ভাবন 

কে িপহিকল্পনাি অধ ম- 

বাহষ মক স্ব-মূল্যায়ন  

১৬.২.১উদ্ভাবন 

কে িপহিকল্পনাি অধ ম- 

বাহষ মক মূূ্ল্যায়ন 

িাহিখ 
৩ ৩১-০১-২০ ১০-০২-২০ ১৭-০২-২০ ২০-০২-২০ ২৫-০২-২০ 

১৫.২উদ্ভাবন কে ি 

পহিকল্পনািঅধ ম- বাহষ মক 

মূল্যায়ন প্রহিমবদন 

র্মিণালময় প্রপ্রিণ 

১৫.২.১অর্ ি-বাহষ মক 

মূূ্ল্যায়ন 

প্রহিমবদনমপ্রহিি 

িাহিখ ১ ০৫.০২.২০ ১০-০২-২০ ১৭-০২-২০ ২০-০২-২০ ২৫-০২-২০ 

১৫.৩উদ্ভাবন কে িপ 

হিকল্পনাি বাহষ মকস্ব-

মূল্যায়ন  

১৫.৩.১উদ্ভাবন কে ি 

পহিকল্পনাি বাহষ মক 

মূূ্ল্যায়নকৃি  

িাহিখ 
৩ ১৫-০৭-২০ ১৭-০৭-২০ ২০-০৭-২০ ২৩-০৭-২০ ২৫-০৭-২০ 

১৫.৪উদ্ভাবন 

কে িপহিকল্পনাি 

বাহষ মকমূল্যায়ন প্রহিমবদন 

র্মিণালময় প্রপ্রিণ 

১৫.৪.১বাহষ মক মূূ্ল্যায়ন 

প্রহিমবদন প্রপ্রহিি 
িাহিখ ১ ২০.০৭.২০ ২১-০৭-২০ ২২-০৭-২০ ২৩-০৭-২০ ২৫-০৭-২০ 

 


