
সরকারর কর্ মচারী হাসপাতালের বারষ মক উদ্ভাবন কর্ মপররকল্পনা ২০২০-২০২১  

ক্রর্ 
উলেশ্য 

(Objectives) 

রবষলের র্ান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পাদন 

সূচলকর র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

েক্ষ্যর্াত্রা/রনর্ মােক ২০২০-২০২১ 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অসাধারর্ 
অরত 

উত্তর্ 
উত্তর্ চেরত র্ান 

চেরত র্ালনর 

রনলে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ 

উদ্ভাবন 

কর্ মপররকল্পনা 

প্রণয়ন  

১০ 

১.১ বারষ মক উদ্ভাবন কর্ মপররকল্পনা 

প্রর্েন 
১.১.১কর্ মপররকল্পনা প্রর্ীত তাররখ ৪ 

৩০-৭-

২০২০ 

৪-৮-

২০২০ 

৮-৮-

২০২০ 
১১-৮-২০২০ ১৬-৮-২০২০ 

১.২ উদ্ভাবন কর্ মপররকল্পনা 

র্হার্ারী/আপদকাে মর্াকালবোর 

সালে সম্পকৃ্ততা 

১.২.১ প্রর্ীত 

কর্ মপররকল্পনাে 

র্হার্ারী/আপদকাে 

মর্াকালবোে রবলেষ 

পদলক্ষ্লপর রুপলরখা প্রকাে 

তারিখ 
৩ 

৩০-৭-

২০২০ 

৪-৮-

২০২০ 

৮-৮-

২০২০ 
১১-৮-২০২০ ১৬-৮-২০২০ 

১.৩ বারষ মক উদ্ভাবন কর্ মপররকল্পনা   

র্ন্ত্রর্ােে/রবভালে মপ্ররর্  

১.৩.১ র্ন্ত্রর্ােে/ রবভালে 

মপ্রররত  

তাররখ 
১ 

৪-8- 

২০২০ 

১১-8- 

২০২০ 

১৬-8- 

২০২০ 
২২-8- ২০২০ ২৮-8-২০২০ 

১.৪ বারষ মক উদ্ভাবন কর্ মপররকল্পনা  

তথ্য বাতায়নন প্রকাে 

১.৪.১ তথ্য বাতােলন 

প্রকারেত 

তারিখ 
২ 

১০-8- 

২০২০ 

১৪-8- 

২০২০ 

18-8- 

২০২০ 
২2-8-২০২০ 28-8-২০২০ 

২ 

ইলনালভেন টিলর্র 

সভা 
৬ 

২.১ ইলনালভেন টিলর্র সভা 

অনুষ্ঠান 
২.১.১ সভা অনুরষ্ঠত  

সংখ্যা 

 
৪ ৬  ৫ ৪ ৩ ২ 

২.২ ইলনালভেন টিলর্র সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবােন 
২.২.১  রসদ্ধান্ত বাস্তবারেত   % ২ ৯৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ 

৩ 

উদ্ভাবন খানত 

(ক াড নম্বি-

3257105) 

বরাে 

৪ 

৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্ মক্রর্ 

বাস্তবােলন বালেট  বরাে  
৩.১.১ বালেট বরােকৃত  টাকা ২ 

১ ক াটি 
৮০ লক্ষ ৭৫ লক্ষ ৭০ লক্ষ ৬৫ লক্ষ 

৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্ মক্রর্ 

বাস্তবােলন বরােকৃত অে ম ব্যে  

৩.২.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত 

কার্ মক্রর্ বাস্তবােলন 

বরােকৃত অে ম ব্যরেত  

% ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ 

৪ সক্ষ্র্তা বৃরদ্ধ ৯ 

৪.১ উদ্ভাবন ও মসবা সহরেকরর্ 

রবষলে এক রদলনর কর্ মোো/ 

মসরর্নার 

৪.১.১ কর্ মোো/ মসরর্নার 

অনুরষ্ঠত 
সংখ্যা  ৩ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

৪.২ উদ্ভাবলন সক্ষ্র্তা বৃরদ্ধর 

েলক্ষ্য দুই রদলনর প্ররেক্ষ্র্ 

আলোেন  

৪.২.১ প্ররেক্ষ্র্ আলোরেত 
সংখ্যা  

(েন) 
৩ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

৪.৩ মসবা সহরেকরলর্ সক্ষ্র্তা ৪.৩.১ প্ররেক্ষ্র্ আলোরেত সংখ্যা  ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১ 



ক্রর্ 
উলেশ্য 

(Objectives) 

রবষলের র্ান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পাদন 

সূচলকর র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

েক্ষ্যর্াত্রা/রনর্ মােক ২০২০-২০২১ 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অসাধারর্ 
অরত 

উত্তর্ 
উত্তর্ চেরত র্ান 

চেরত র্ালনর 

রনলে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

বৃরদ্ধর েলক্ষ্য দুই রদলনর প্ররেক্ষ্র্ 

আলোেন 

(েন) 

৫ 

স্বীে দপ্তলরর মসবাে 

উদ্ভাবনী ধারর্া/ 

উলযাে আহবান, 

র্াচাই-বাছাই-

সংক্রান্ত কার্ মক্রর্ 

৪ 

৫.১ উদ্ভাবনী উলযাে/ধারর্া 

আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী  

ধরর্াগুলো  র্াচাই-বাছাইপূব মক 

তারেকা তথ্য বাতােলন প্রকাে  

৫.১.১ উদ্ভাবনী উলযালের 

তারেকা তথ্য বাতােলন 

প্রকারেত 

তাররখ ৪ 
৩-১১-

২০২০ 

৫-১১-

২০২০ 

১০-১১-

২০২০ 
১৭-১১-২০২০ ২০-১১-২০২০ 

৬ 

উদ্ভাবনী উলযালের 

পাইেটিং 

বাস্তবােন 

৬ 

৬.১ ন্যযনতর্ একটি উদ্ভাবনী 

উলযালের পাইেটিং বাস্তবােলনর 

সরকারর আলদে োরর 

৬.১.১ পাইেটিং 

বাস্তবােলনর আলদে 

োররকৃত 

তাররখ ৩ 
১৯-১২-

২০২০ 

২৪-১২-

২০২০ 

৩০-১১-

২০২০ 
৫-১-২০২১ ১০-১-২০২১ 

৬.২ উদ্ভাবনী উলযালের পাইেটিং 

বাস্তবােন মূল্যায়ন  

৬.২.১ পাইেটিং বাস্তবােন 

মূল্যারয়ত 
তারিখ ৩ 

১-০৩- 

২০২১ 

৫-৩- 

২০২১ 

১০-৩- 

২০২১ 
১৫-৩- ২০২১ ১৯-৩- ২০২১ 

৭ 

উদ্ভাবন প্রদে মনী 

(মোলকরসং) 
৬ 

৭.১ ন্যযনতর্ একটি উদ্ভাবন 

র্ন্ত্রর্ােে/রবভাে কর্তমক 

আলোরেত প্রদে মনীলত 

(মোলকরসং) অংশগ্রহণ 

৭.১.১ আলোরেত উদ্ভাবন 

প্রদে মনীলত অংেগ্রহর্ 
তাররখ ৬ 

১৫-০৫-

২০২১ 

২২-৫-

২০২১ 

২৯-৫-

২০২১ 
১০-৬-২০২১ ১৫-৬-২০২১ 

৮ 

উদ্ভাবনী উলযাে 

আঞ্চরেক ও 

োতীে পর্ মালে 

বাস্তবােন 

8 

৮.১ ন্যযনতর্ একটি উদ্ভাবনী 

উলযাে আঞ্চরেক/ োতীে পর্ মালে 

বাস্তবােন 

৮.১.১ বাস্তবােলনর েন্য 

অরিস আলদে োররকৃত  

 

তাররখ 
8 

 

১০-৬-

২০২১ 

১৬-৬-

২০২১ 

২০-৬-

২০২১ 
২৫-৬-২০২১ ৩০-৬-২০২১ 

৯ 

স্বীকৃরত বা 

প্রকণাদনা প্রদান 
৫ 

৯.১ উদ্ভাবকের্লক প্রেংসাসূচক 

উপ-আনুষ্ঠারনক পত্র/সনদপত্র 

/লক্রস্ট/ পুরস্কার প্রদান 

৯.১.১ প্রেংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠারনক পত্র/ 

সনদপত্র /লক্রস্ট/ পুরস্কার 

প্রদানকৃত 

সংখ্যা 

(জন) 
৩ ৪ ৩ ২ ১ - 

৯.২ উদ্ভাবকের্লক কেনশ রেক্ষ্া 

সির/প্ররেক্ষ্র্ /নলেে মেোররং  

মপ্রাগ্রালর্ মপ্ররর্ 

৯.২.১ রেক্ষ্া সির/ 

প্ররেক্ষ্র্/নলেে মেোররং  

মপ্রাগ্রালর্ মপ্রররত 

সংখ্যা 

(েন) 
২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ 

১০ 
তথ্য 

বাতায়নহালনাগাে
8 

১০.১ ইননানেশন টিনেি পূণ ণাঙ্গ 

তথ্যসহ বছিরেরি  উদ্ভাবননি  

১০.১.১ উদ্ভাবননি তথ্য 

আপনলাডকৃত/ 

রনয়রেত 

(%) 
৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 



ক্রর্ 
উলেশ্য 

(Objectives) 

রবষলের র্ান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পাদন 

সূচলকর র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

েক্ষ্যর্াত্রা/রনর্ মােক ২০২০-২০২১ 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অসাধারর্ 
অরত 

উত্তর্ 
উত্তর্ চেরত র্ান 

চেরত র্ালনর 

রনলে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

 িণ স ল তথ্য আপনলাড/ 

হালনাগাে িণ 

হালনাগােকৃত 

১০.২ বছিরেরি  পাইলট ও 

বাস্তবারয়ত কসবা সহরজ িনণি 

তথ্য   আপনলাড/ হালনাগাে িণ 

 

১০.২.১ কসবা 

সহরজ িনণি তথ্য 

আপনলাড/ হালনাগােকৃত 

 % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ 
৬০ 

১০.৩ বাস্তবারয়ত রডরজটাল-

কসবাি তথ্য   আপনলাড/ 

হালনাগাে িণ 

 

১০.৩.১ রডরজটাল-কসবাি 

তথ্য আপনলাড/ 

হালনাগােকৃত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ 
৬০ 

১১ 
রডরজটাল কসবা 

ততরি ও বাস্তবায়ন 
৪ 

 ১১.১ ন্যূনতে এ টি রডরজটাল 

কসবা ততরি ও বাস্তবায়ন  িা 

 

১১.১.১ এ টি রডরজটাল 

কসবা বাস্তবারয়ত 
তারিখ ৪ 

১৫-২-

২০২১ 

১৫-৩-

২০২১ 

৩১-৩-

২০২১ 
৩০-৪-২০২১ ৩০-৫-২০২১ 

১২ কসবা সহরজ িণ ৮ 

১২.১ ন্যূনতে এ টি কসবা পদ্ধরত 

সহরজ িনণি পাইলটিং বাস্তবায়ন 

১২.১.১ সহরজ িনণি 

পাইলটিং বাস্তবায়ননি 

অরিস আনেশ জারিকৃত 

 

তারিখ ৪ 
১৫-১০- 

২০২০ 

২০-১০- 

২০২০ 

২৪-১০- 

২০২০ 

২৮-১০- ২০২০ ৩০-১০- ২০২০ 

১২.২ ন্যূনতে এ টি কসবা পদ্ধরত 

সহরজ িণ সািানেনশ সম্প্রসািণ/ 

কিরিন শন 

 ১২.২.১ কসবা সহরজ িণ   

বাস্তবায়নন চুড়ান্ত অরিস 

আনেশ জারিকৃত 

 

তারিখ ৪ 
১৫-০৪-

২০২১ 

৩০-৪-

২০২১ 

১৫-৫-

২০২১ 
৩০-৫-২০২১ ১৫-৬-২০২১ 

১৩ পরিবীক্ষণ ৭ 

১৩.১ উদ্ভাবনগনণি উদ্ভাবনী 

উনযাগ বাস্তবায়ন  ে ণপরি ল্পনা 

( ূানলণ্ডাি) প্রণয়ন  ার্ ণক্রে 

পরিবীক্ষণ  

১৩.১.১ উদ্ভাবনগনণি 

উদ্ভাবনী উনযাগ বাস্তবায়ন 

 ে ণপরি ল্পনা প্রণীত  

 

তাররখ  ৩ 
১৯-১২-

২০২০ 

২৪-১২-

২০২০ 

৩০-১১-

২০২০ 
৫-১-২০২১ ১০-১-২০২১ 

১৩.২  উদ্ভাবনী উনযাগ বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত পরিবীক্ষণ   

১৩.২.১ উদ্ভাব গনণি 

সনঙ্গ উদ্ভাবনী উনযাগ 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত রবষনয় 

টিনেি সো আনয়ারজত 

সংখ্যা ২ ৩ ২ ১ - - 

১৩.৩ র্াঠ পর্ মালে চের্ান 

উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সলরেরর্ন 

পররদে মন ও প্রলোেনীে সহােতা 

১৩.৩.১ প্রকল্প 

পররদে মনকৃত এবং সহােতা 

প্রদানকৃত      

সংখ্যা 

( য়টি) 
২ ২ ১    



ক্রর্ 
উলেশ্য 

(Objectives) 

রবষলের র্ান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পাদন 

সূচলকর র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

েক্ষ্যর্াত্রা/রনর্ মােক ২০২০-২০২১ 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

অসাধারর্ 
অরত 

উত্তর্ 
উত্তর্ চেরত র্ান 

চেরত র্ালনর 

রনলে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

প্রদান 

১৪ 

 

ডকুনেনেশন  

প্র াশনা  

৭ 

১৪.১ বাস্তবারেত উদ্ভাবনী 

উলযালের ডকুলর্লেেন ততরর ও 

প্রকােনা (পাইেট ও সম্প্রসাররত) 

১৪.১.১ ডকুলর্লেেন  

প্রকারেত 

 

তাররখ 
৪ 

২০-০৫-

২০২১ 

২৫-৫-

২০২১ 

৩১-৫-

২০২১ 
১০-৬-২০২১ ১৫-৬-২০২১ 

১৪.২ কসবা সহরজ িনণি 

ডকুনেনেশন ততরর ও প্রকােনা 

১৪.২.১ ডকুনেনেশন 

প্র ারশত 
তারিখ ৩ 

২০-০৫-

২০২১ 

২৫-৫-

২০২১ 

৩১-৫-

২০২১ 
১০-৬-২০২১ ১৫-৬-২০২১ 

১৫ 

উদ্ভাবন 

কর্ মপররকল্পনা 

মূল্যায়ন 

৮ 

১৫.১ উদ্ভাবন পররকল্পনার অধ ম-

বারষক স্ব-মূল্যােন 

১৫.১.১ অধ ম- বারষ মক 

প্ররতনবেন স্ব-মূল্যারেত 

তাররখ 
৩ 

৩০-১-

২০২১ 

৫-২-

২০২১ 

১০-২-

২০২১ 
১৭-২-২০২১ ২০-২-২০২১ 

১৫.২  উদ্ভাবন  ে ণপররকল্পনার 

অধ ম- বারষ মক মূল্যােন প্ররতলবদন 

র্ন্ত্রর্ােে/ রবভালে মপ্ররর্ 

১৫.২.১ অধ ম- বারষ মক 

মূূ্ল্যােন  প্ররতলবদন 

মপ্রররত  

তাররখ 
১ 

৫-২-

২০২১ 

১০-২-

২০২১ 

১৭-২-

২০২১ 
২০-২-২০২১ ২৫-২-২০২১ 

১৫.৩ উদ্ভাবন  ে ণপররকল্পনার 

বারষক স্ব-মূল্যােন  

১৫.৩.১ বারষ মক মূল্যােন 

প্ররতলবদন প্রস্তুতকৃত  

তাররখ 
৩ 

১৫-৭-

২০২১ 

২০-৭-

২০২১ 

২৩-৭-

২০২১ 
২৬-৭-২০২১ ৩০-৭-২০২১ 

১৫.৪ উদ্ভাবন  ে ণপররকল্পনার 

বারষক স্ব-মূল্যােন প্ররতলবদন  

র্ন্ত্রর্ােে/ রবভালে মপ্ররর্ 

১৫.৪.১ মূল্যােন   

প্ররতলবদন মপ্রররত 

তাররখ 
১ 

২০-৭-

২০২১ 

২৩-৭-

২০২১ 

২৬-৭-

২০২১ 
৩০-৭-২০২১ ৫-৮-২০২১ 

 


