
বাংলােদশ েটক্সটাiল িমলস্  করেপােরশন (িবিটeমিস’র) বািষ র্ক uদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনা 3120-3131 

কর্ম uেদ্দশয্ 
(Objectives) 

িবষেয়র মান 
(Weight of 
Objectives

) 

কায র্কর্ম 
(Activities) 

কম র্সম্পাদন 
সূচক 

(Performance 
Indicators) 

 
eকক 

(Unit) 

কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

লক্ষয্মা া/িনণ র্ায়ক 3120-3132 
(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

aসাধারণ aিত 
uত্তম uত্তম চলিত 

মান 

চলিত 
মােনর 
িনেম্ন 

211% ৯1% 91% 81% 71% 
 2 3 4 5 6 7 7 9 ৯ 21 22 

2 
uদ্ভাবন 
কম র্পিরকল্পনা 
ণয়ন  

10 

2.2 বািষ র্ক uদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনা
ণয়ন 2.2.2কম র্পিরকল্পনা ণীত তািরখ 4 41-7-

3120 
5-8-
3120 

8-8-
3120 

21-8-
3120 

26-8-
3120 

1.3 uদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনা 
মহামারী/আপদকাল েমাকােবলার 
সােথ সম্পৃক্ততা 

2.3.2 িবিটeমিসেত েবেশর 
েক্ষে  থাম র্াল 
স্কয্ানার/থােম র্ািমটার িদেয় 
কম র্কতর্া o কম র্চারীেদর 
তাপমা া পিরমাপ o 
জীবানুনাশক টােনেলর মাধয্েম 
েবশ িনিশ্চত করা হেয়েছ।  

Facebook  Messenger 
Group eর মাধয্েম Covid-
19 eর িবষেয় কম র্কতর্া o 
কম র্চারীেদর িতিনয়ত 
সেচতন করা হেচ্ছ। 

তািরখ 3 41-8-
3131 

5-9-
3131 

9-9-
3131 

22-9-
3131 

27-9-
3131 

2.4 বািষ র্ক uদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনা  
ম ণালয়/িবভােগ ে রণ  

2.4.2 ম ণালয়/ িবভােগ 
ে িরত  

তািরখ 2 4-8- 
3120 

21-8- 
3120 

26-8- 
3120 

33-8- 
3120 

39-8-
3120 

2.5 বািষ র্ক uদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনা  
তথয্ বাতায়েন কাশ 2.5.2 তথয্ বাতায়েন কািশত তািরখ 3 20-8- 

3120 
24-8- 
3120 

18-8- 
3120 

32-8-
3120 

28-8-
3120 

3 
iেনােভশন িটেমর 
সভা 

7 

3.2 iেনােভশন িটেমর সভা
aনুষ্ঠান 3.2.2 সভা aনুিষ্ঠত  সংখয্া 

 5 7  6 5 4 3 

3.3 iেনােভশন িটেমর সভার
িসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 3.3.2  িসদ্ধান্ত বাস্তবািয়ত   % 2 ৯6 91 86 81 76 

4 
uদ্ভাবন খােত (েকাড 
নমব্র-3257105) 
বরাদ্দ 

5 

4.2 uদ্ভাবন-সংকর্ান্ত কায র্কর্ম 
বাস্তবায়েন বােজট  বরাদ্দ  4.2.2 বােজট বরাদ্দকৃত  টাকা 3 6 (লক্ষ) 5(লক্ষ) 4(লক্ষ)   

4.3 uদ্ভাবন-সংকর্ান্ত কায র্কর্ম 
বাস্তবায়েন বরাদ্দকৃত aথ র্ বয্য়  

4.3.2 uদ্ভাবন-সংকর্ান্ত 
কায র্কর্ম বাস্তবায়েন বরাদ্দকৃত 
aথ র্ বয্িয়ত  

% 3 ৯1 96 91 86 81 



কর্ম uেদ্দশয্ 
(Objectives) 

িবষেয়র মান 
(Weight of 
Objectives

) 

কায র্কর্ম 
(Activities) 

কম র্সম্পাদন 
সূচক 

(Performance 
Indicators) 

 
eকক 

(Unit) 

কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

লক্ষয্মা া/িনণ র্ায়ক 3120-3132 
(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

aসাধারণ aিত 
uত্তম uত্তম চলিত 

মান 

চলিত 
মােনর 
িনেম্ন 

211% ৯1% 91% 81% 71% 
 2 3 4 5 6 7 7 9 ৯ 21 22 

5 সক্ষমতা বৃিদ্ধ 9 

5.2 uদ্ভাবন o েসবা সহিজকরণ 
িবষেয় eক িদেনর কম র্শালা/ 
েসিমনার 

5.2.2 কম র্শালা/ েসিমনার 
aনুিষ্ঠত 

সংখয্া  4 5 4 3   

5.3 uদ্ভাবেন সক্ষমতা বৃিদ্ধর 
লেক্ষয্ দুi িদেনর িশক্ষণ 
আেয়াজন  

5.3.2 িশক্ষণ আেয়ািজত সংখয্া  
(জন) 4    41 36 31   

5.4 েসবা সহিজকরেণ সক্ষমতা
বৃিদ্ধর লেক্ষয্ দুi িদেনর িশক্ষণ 
আেয়াজন 

5.4.2 িশক্ষণ আেয়ািজত 
সংখয্া  
(জন) 3   41 36 31   

6 

সব্ীয় দপ্তেরর েসবায় 
uদ্ভাবনী ধারণা/ 
uেদয্াগ আহবান, 
যাচাi-বাছাi-
সংকর্ান্ত কায র্কর্ম 

4 

6.2 uদ্ভাবনী uেদয্াগ/ধারণা 
আহবান eবং াপ্ত uদ্ভাবনী  
ধরণাগুেলা  যাচাi-বাছাiপূব র্ক 
তািলকা তথয্ বাতায়েন কাশ  

6.2.2 uদ্ভাবনী uেদয্ােগর 
তািলকা তথয্ বাতায়েন 
কািশত 

তািরখ 4 4-12-
3120 

6-11-
3120 

21-11-
3120 

27-11-
3120 

31-11-
3120 

7 
uদ্ভাবনী uেদয্ােগর 
পাiলিটং বাস্তবায়ন 

6 

7.2 নূয্নতম eকিট uদ্ভাবনী
uেদয্ােগর পাiলিটং বাস্তবায়েনর 
সরকাির আেদশ জাির 

7.2.2 পাiলিটং বাস্তবায়েনর 
আেদশ জািরকৃত তািরখ 3 2৯-13-

3120 
35-13-
3120 

41-11-
3120 

5-2-
3131 

21-2-
3131 

7.3 uদ্ভাবনী uেদয্ােগর পাiলিটং
বাস্তবায়ন মূলয্ায়ন  

7.3.2 পাiলিটং বাস্তবায়ন 
মূলয্ািয়ত তািরখ 4 2-14- 

3131 
6-4- 
3131 

21-4- 
3131 

26-4- 
3131 

2৯-4- 
3131 

8 
uদ্ভাবন দশ র্নী 
(েশােকিসং) 

7 

8.2 নূয্নতম eকিট uদ্ভাবন 
ম ণালয়/িবভাগ কতৃর্ক 
আেয়ািজত দশ র্নীেত 
(েশােকিসং) aংশগর্হণ 

8.2.2 আেয়ািজত uদ্ভাবন 
দশ র্নীেত aংশগর্হণ তািরখ 7 26-16-

3131 
33-6-
3131 

3৯-6-
3131 

21-7-
3131 

26-7-
3131 

9 
uদ্ভাবনী uেদয্াগ 
আঞ্চিলক o জাতীয় 
পয র্ােয় বাস্তবায়ন 

8 
9.2 নূয্নতম eকিট uদ্ভাবনী
uেদয্াগ আঞ্চিলক/ জাতীয় পয র্ােয় 
বাস্তবায়ন 

9.2.2 বাস্তবায়েনর জনয্ 
aিফস আেদশ জািরকৃত  

 
তািরখ 8 21-7-

3121 
27-7-
3121 

31-7-
3121 

36-7-
3121 

41-6-
3121 

৯ 
সব্ীকৃিত বা েণাদনা 
দান 

5 
৯.2 uদ্ভাবকগণেক শংসাসূচক
uপ-আনুষ্ঠািনক প /সনদপ  
/েকর্স্ট/ পুরস্কার দান 

৯.2.2 শংসাসূচক uপ-
আনুষ্ঠািনক প / সনদপ  
/েকর্স্ট/ পুরস্কার দানকৃত 

সংখয্া 
(জন) 3 5 4 3   



কর্ম uেদ্দশয্ 
(Objectives) 

িবষেয়র মান 
(Weight of 
Objectives

) 

কায র্কর্ম 
(Activities) 

কম র্সম্পাদন 
সূচক 

(Performance 
Indicators) 

 
eকক 

(Unit) 

কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

লক্ষয্মা া/িনণ র্ায়ক 3120-3132 
(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

aসাধারণ aিত 
uত্তম uত্তম চলিত 

মান 

চলিত 
মােনর 
িনেম্ন 

211% ৯1% 91% 81% 71% 
 2 3 4 5 6 7 7 9 ৯ 21 22 

৯.3 uদ্ভাবকগণেক েদেশ িশক্ষা 
সফর/ িশক্ষণ /নেলজ েশয়ািরং  
ে াগর্ােম ে রণ 

৯.3.2 িশক্ষা সফর/ 
িশক্ষণ/নেলজ েশয়ািরং  
ে াগর্ােম ে িরত 

সংখয্া 
(জন) 2 7 6 5   

21 তথয্ বাতায়ন 
হালনাগাদকরণ 8 

21.2 iেনােভশন িটেমর পূণ র্াঙ্গ
তথয্সহ বছরিভিত্তক uদ্ভাবেনর  
সকল তথয্ আপেলাড/ 
হালনাগাদকরণ 

21.2.2 uদ্ভাবেনর তথয্ 
আপেলাডকৃত/ হালনাগাদকৃত 

িনয়িমত 
(%) 5 100 90 80 70 71 

21.3 বছরিভিত্তক পাiলট o
বাস্তবািয়ত েসবা সহিজকরেণর 
তথয্   আপেলাড/ হালনাগাদকরণ 
 

21.3.2 েসবা সহিজকরেণর 
তথয্ আপেলাড/ হালনাগাদকৃত  % 3 100 90 80 70 71 

21.4 বাস্তবািয়ত িডিজটাল-
েসবার তথয্   আপেলাড/ 
হালনাগাদকরণ 
 

21.4.2 িডিজটাল-েসবার তথয্ 
আপেলাড/ হালনাগাদকৃত % 2 100 90 80 70 71 

22 িডিজটাল েসবা 
ৈতির o বাস্তবায়ন 5 

 22.2 নূয্নতম eকিট িডিজটাল
েসবা ৈতির o বাস্তবায়ন করা 
 

22.2.2 eকিট িডিজটাল েসবা 
বাস্তবািয়ত তািরখ 5 26-3-

3131 
26-4-
3131 

42-4-
3131 

41-5-
3131 

41-6-
3131 

23 েসবা সহিজকরণ 9 

23.2 নূয্নতম eকিট েসবা পদ্ধিত 
সহিজকরেণর পাiলিটং বাস্তবায়ন

23.2.2 সহিজকরেণর
পাiলিটং বাস্তবায়েনর aিফস 
আেদশ জািরকৃত 
 

তািরখ 4 26-21- 
3120 

31-21-
3120 

35-21-
3120 

39-21-
3120 

41-21- 
3120 

23.3 নূয্নতম eকিট েসবা পদ্ধিত 
সহিজকরণ সারােদেশ স সারণ/ 
েরিপ্লেকশন 

23.3.2 েসবা সহিজকরণ  
বাস্তবায়েন চুড়ান্ত aিফস 
আেদশ জািরকৃত 
 

তািরখ 4 26-15-
3131 

41-5-
3131 

26-6-
3131 

41-6-
3131 

26-7-
3131 

24 পিরবীক্ষণ 8 

24.2 uদ্ভাবনগেণর uদ্ভাবনী 
uেদয্াগ বাস্তবায়ন কম র্পিরকল্পনা 
(কয্ােলণ্ডার) ণয়ন কায র্ক্রম 
পিরবীক্ষণ  

24.2.2 uদ্ভাবনগেণর uদ্ভাবনী 
uেদয্াগ বাস্তবায়ন 
কম র্পিরকল্পনা ণীত  
 

তািরখ  4 2৯-13-
3120 

35-13-
3120 

41-11-
3120 

5-2-
3131 

21-2-
3131 



কর্ম uেদ্দশয্ 
(Objectives) 

িবষেয়র মান 
(Weight of 
Objectives

) 

কায র্কর্ম 
(Activities) 

কম র্সম্পাদন 
সূচক 

(Performance 
Indicators) 

 
eকক 

(Unit) 

কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

লক্ষয্মা া/িনণ র্ায়ক 3120-3132 
(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

aসাধারণ aিত 
uত্তম uত্তম চলিত 

মান 

চলিত 
মােনর 
িনেম্ন 

211% ৯1% 91% 81% 71% 
 2 3 4 5 6 7 7 9 ৯ 21 22 

24.3  uদ্ভাবনী uেদয্াগ বাস্তবায়ন 
aগর্গিত পিরবীক্ষণ   

24.3.2 uদ্ভাবকগেণর সেঙ্গ
uদ্ভাবনী uেদয্াগ বাস্তবায়ন 
aগর্গিত িবষেয় িটেমর সভা 
আেয়ািজত 

সংখয্া 3 4 3 2 - - 

24.4 মাঠ পয র্ােয় চলমান 
uদ্ভাবনী কল্পসমূহ সেরজিমন 
পিরদশ র্ন o েয়াজনীয় সহায়তা 
দান 

24.4.2 কল্প পিরদশ র্নকৃত 
eবং সহায়তা দানকৃত      

সংখয্া 
(কয়িট) 3 2     

25 
 
ডকুেমেন্টশন  
কাশনা  

7 

25.2 বাস্তবািয়ত uদ্ভাবনী
uেদয্ােগর ডকুেমেন্টশন ৈতির o 
কাশনা (পাiলট o স সািরত) 

25.2.2 ডকুেমেন্টশন  কািশত  
তািরখ 5 31-16-

3131 
36-6-
3131 

42-6-
3131 

21-7-
3131 

26-7-
3131 

25.3 েসবা সহিজকরেণর
ডকুেমেন্টশন ৈতির o কাশনা 25.3.2 ডকুেমেন্টশন কািশত তািরখ 4 31-16-

3131 
36-6-
3131 

42-6-
3131 

21-7-
3131 

26-7-
3131 

16 
uদ্ভাবন 
কম র্পিরকল্পনা 
মূলয্ায়ন 

9 

26.2 uদ্ভাবন পিরকল্পনার aধ র্-
বািষক সব্-মূলয্ায়ন 

26.2.2 aধ র্- বািষ র্ক িতেবদন
সব্-মূলয্ািয়ত 

তািরখ 4 41-1-
3131 

6-3-
3131 

21-3-
3131 

28-3-
3131 

31-3-
3131 

26.3  uদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনার
aধ র্- বািষ র্ক মূলয্ায়ন িতেবদন 
ম ণালয়/ িবভােগ ে রণ 

26.3.2 aধ র্- বািষ র্ক মূ্লয্ায়ন  
িতেবদন ে িরত  

তািরখ 2 6-3-
3131 

21-3-
3131 

28-3-
3131 

31-3-
3131 

36-3-
3131 

26.4 uদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনার
বািষক সব্-মূলয্ায়ন  

26.4.2 বািষ র্ক মূলয্ায়ন 
িতেবদন স্তুতকৃত  

তািরখ 4 26-8-
3131 

31-8-
3131 

34-8-
3131 

37-8-
3131 

41-7-
3131 

26.5 uদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনার
বািষক সব্-মূলয্ায়ন িতেবদন  
ম ণালয়/ িবভােগ ে রণ 

26.5.2 মূলয্ায়ন   িতেবদন 
ে িরত 

তািরখ 2 31-8-
3131 

34-8-
3131 

37-8-
3131 

41-7-
3131 

6-9-
3131 

 



 
          
         
                                  ধান িহসাব রক্ষক(aিতঃ দাঃ) 

o 
েফাকাল পেয়ন্ট, iেনােভশন িটম 

 

 

 
 (সন্দীপ লািহড়ী) 
সহঃ ধান িনরীক্ষক 

o 
সদসয্-সিচব 

iেনােভশন িটম 

 

 


