
জয়পুরহাট জজলার বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্রকল্পনা ২০২2-২০২3 এর স্ব-মূল্যায়ন প্রর্িববদন 
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অর্ িবার্ষ িক 

মূল্যায়ন অজিন 

(িার্রখ/ 

সংখ্যা/%) 

জকার 

(Marks)  
অসার্ারর্ অর্ি উত্তর্ উত্তর্ চলর্ি র্ান চলর্ির্াবন

র র্নবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 08 ০৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 14 

01 উদ্ভাবন 

কর্ িপর্রকল্পনা 

প্রর্য়ন 

৭ ১.১ বার্ষ িক উদ্ভাবন 

কর্ িপর্রকল্পনা প্রর্য়র্ 

১.১.১ কর্ িপর্রকল্পনা 

প্রর্ীি 

িার্রখ ৪ 07/08/20২2 12/08/2

0২2 

1৬/০৮/২০

২2 

2০/০৮/২

০২2 

২৬/০৮/২

০২2 

17/08/2022 3.6 

১.২ বার্ষ িক উদ্ভাবন 

কর্ িপর্রকল্পনা র্র্িপর্রষদ 

র্বভাবে জপ্ররর্ 

১.২.১ র্র্িপর্রষদ 

র্বভাবে জপ্রর্রি 

িার্রখ ১ ১২/০৮/২০২2 ২০/০৮/২০

২2 

২৬/০৮/২০

২2 

৩০/০৮/২

০২2 

০৫/০৯/২

০২2 

20/08/2022 0.90 

1.3 বার্ষ িক উদ্ভাবন 

কর্ িপর্রকল্পনা িথ্য বািায়বন 

প্রকাশ 

১.৩.১ িথ্য বািায়বন 

প্রকার্শি 

িার্রখ ২ ১২/০৮/২০২2 ২০/০৮/২০

২2 

২৬/০৮/২০

২2 

৩০/০৮/২

০২2 

০৫/০৯/২

০২2 

20/08/2022 1.8 

02 ইবনাবভশন টিবর্র 

সভা 

৬ ২.১ ইবনাবভশন টিবর্র সভা 

অনুষ্ঠান 

২.১.১ অনুর্ষ্ঠি সভা  িার্রখ ৪ ১০ ০৯ ০৮ - - 08 3.2 

২.২ ইবনাবভশন টিবর্র সভার 

র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  

২.২.১ বাস্তবার্য়ি 

র্সদ্ধান্ত  

% ২ ১০০ ৯৫ ৮০ ৭৫ - 95% 1.8 

03 উদ্ভাবন সক্ষ্র্িা 

বৃর্দ্ধ 

৬ ৩.১ এক র্দবনর ওর্রবয়বেশন/ 

কর্ িশালা/জসর্র্নার 

৩.১.১ অনুর্ষ্ঠি 

কর্ িশালা/ জসর্র্নার  

সংখ্যা ৩ 01     1 3 

৩.২ অভেন্তরীর্ প্রর্শক্ষ্র্ 

কর্ িসূর্চর  আওিায় উদ্ভাবন 

সক্ষ্র্িা বৃর্দ্ধর লক্ষ্ে ন্যেনির্ 

০৫ ঘো প্রর্শক্ষ্র্  আবয়াজন 

৩.২.১  আবয়ার্জি 

প্রর্শক্ষ্র্  

সংখ্যা 

(জন) 

৩ 40 35 30 25 20 30 2.4 

04 জজলার র্বর্ভন্ন 

দপ্তবরর জসবায় 

উদ্ভাবনী র্ারর্া/ 

উবযাে  আহবান 

৪ ৪.১ উদ্ভাবনী উবযাে/র্ারর্া  

আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী 

র্ারর্াগুবলা র্াচাই বাছাইপূব িক 

িার্লকা প্রকাশ  

৪.১.১ উদ্ভাবনী 

উবযাবের িার্লকা 

প্রকার্শি 

িার্রখ ২ ৩০/০৮/২০২2 ০৫/০৯/২০

২2 

১০/০৯/২০২

2 

১৬/০৯/২

০২2 

২০/০৯/২

০২2 

05/09/2022 1.8 

৪.২ উদ্ভাবনী উবযাে/ 

র্ারর্াসমূহ  আইর্িয়া ব্াংবক 

(Ideabank. gov.bd) জর্া 

রাখা  

৪.২.১ আইর্িয়া 

ব্াংবক জর্া রাখা 

উবযাে  

সংখ্যা ২ ১০/০৯/২০২2 ১৬/০৯/২০

২2 

২০/০৯/২০২

2 

২৫/০৯/২

০২2 

৩০/০৯/২

০২2 

16/09/2022 1.8 

05 উদ্ভাবনী উবযাবের 

পাইলটিং 

১০ ৫.১ ন্যন্যির্ ০২ টি উদ্ভাবনী 

উবযাবের পাইলটিং বাস্তবায়ন 

৫.১.১ পাইলটিং 

বাস্তবার্য়ি  

িার্রখ ৪ 12/01/2023 16/01/2

023 

19/01/20

23 

23/01/2

023 

26/01/2

023 

- - 

৫.২ র্াঠ পর্ িাবয় চলর্ান 

উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সবরজর্র্ন 

পর্রদশ িন ও প্রবয়াজনীয় 

সহায়িা প্রদান  

৫.২.১ পর্রদশ িনকৃি 

প্রকল্প এবং সহায়িা 

প্রদানকৃি প্রকল্প           

সংখ্যা ৪ পর্রদশ িনকৃি  

প্রকল্প-৬টি 

সহায়িা প্রদানকৃি 

প্রকল্প-৩ টি 

পর্রদশ িনকৃি  

প্রকল্প-5টি 

সহায়িা 

প্রদানকৃি 

প্রকল্প-2টি 

পর্রদশ িনকৃি  

প্রকল্প-4টি 

সহায়িা 

প্রদানকৃি 

প্রকল্প-1টি 

পর্রদশ িনকৃি  

প্রকল্প-3টি 

 

পর্রদশ িনকৃি  

প্রকল্প-2টি 

 

6 

3 

4 

৫.৩ জজলার সকল দপ্তর/ 

সংস্থার পাইলটিং প্রকবল্পর 

িার্লকা তির্র ও ওবয়বসাইবট 

প্রকাশ   

৫.৩.১ িার্লকা প্রর্ীি 

ও ওবয়বসাইবট 

প্রকার্শি    

িার্রখ ২ 12/01/2023 16/01/2

023 

19/01/20

23 

23/01/2

023 

26/01/2

023 

- - 

06 ইবনাবভশন ১০ ৬.১ ন্যন্যির্ ০১ টি ইবনাবভশন ৬.১.১   আবয়ার্জি িার্রখ ৬ 12/01/2023 16/01/2 19/01/20 23/01/2 26/01/2 - - 
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০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 08 ০৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 14 

জশাবকর্সং/র্ির্জটা

ল  জর্লা 

জশাবকর্সং/র্ির্জটাল জর্লা  

আবয়াজন  

ইবনাবভশন 

জশাবকর্সং/র্ির্জটাল 

জর্লা  

023 23 023 023 

৬.২ ইবনাবভশন জশাবকর্সং/ 

র্ির্জটাল জর্লা  এর র্াধ্যবর্ 

জরর্িবকশন জর্াগ্য উদ্ভাবনী উবযাে 

র্নব িাচন  

৬.২.১ উদ্ভাবনী 

উবযাে র্নব িার্চি  

সংখ্যা ৪ ৩ ২ ১ - - 1 3.2 

07 উদ্ভাবনী উবযাে 

জজলা পর্ িাবয় 

বাস্তবায়ন 

৬ ৭.১ ন্যন্যির্ ০১ টি উদ্ভাবনী 

উবযাে জজলার সংর্িষ্ট অন্যান্য 

অর্িসসমূবহ বাস্তবার্য়ি 

৭.১.১ জজলার সংর্িষ্ট 

অন্যান্য অর্িসসমূবহ 

বাস্তবার্য়য়ি  

িার্রখ ৪ 25/01/2023 25/01/2

023 
25/01/20

23 
25/01/2

023 
25/01/2

023 
- - 

৭.২ বাস্তবার্য়ি উদ্ভাবনী 

উবযাবের িকৃবর্বেশন তির্র 

ও প্রকাশনা  

৭.২.১ িকুবর্বেশন 

প্রকার্শি  

িার্রখ ২ 29/01/2023 29/01/2

023 
29/01/20

23 
29/01/2

023 
29/01/2

023 
- - 

08 ইবনাবভশন 

জর্ের্রং 

৩ ৮.১ জর্ের-জর্র্ে র্নব িাচন ও  

িার্লকা প্রস্তুি  

৮.১.১ র্নব িার্চি 

জর্ের-জর্র্ের   

িার্লকা  

িার্রখ ৩ ২৯/০৮/২০22 ০৫/০৯/২০

22 

১০/০৯/২০

22 

১৫/০৯/২০

22 

২০/০৯/২

০22 

05/09/2022 2.7 

09 স্বীকৃর্ি বা 

প্রবর্াদনা প্রদান 

৬ ৯.১ উদ্ভাবকবদর প্রশংসাসূচক 

উপ- আনুষ্ঠার্নক পত্র/ 

সনদপত্র/জক্রস্ট/ পুরকার প্রদান   

৯.১.১ প্রশংসাসূচক 

উপ- আনুষ্ঠার্নক 

পত্র/সনদপত্র/জক্রস্ট/ 

পুরকার প্রদানকৃি 

সংখ্যা ৪ সনদপত্র-৫ টি 

জক্রস্ট-৫ টি 

সনদপত্র-৪ 

টি 

জক্রস্ট-৪ টি 

সনদপত্র-৩ 

টি 

জক্রস্ট-৩ টি 

সনদপত্র-২ 

টি 

জক্রস্ট-২ টি 

 5 4 

৯.২ উদ্ভবকেবর্র জদবশ র্শক্ষ্া 

সির/প্রর্শক্ষ্র্/নবলজ জশয়ার্রং 

জপ্রাগ্রাবর্ জপ্ররর্  

৯.২.১ র্শক্ষ্া সির/ 

প্রর্শক্ষ্র্/নবলজ 

জশয়ার্রং জপ্রাগ্রাবর্ 

জপ্রর্রি  

সংখ্যা ২ প্রর্শক্ষ্র্-১ টি     1 2 

10 ইবনাবভশন খাবি 

বরায 

(জকাি নম্বর-

৩২৫৭১০৫) 

৪ 10.1  ইবনাবভশন সংক্রান্ত 

কার্ িক্রর্ বাস্তবায়বন বাবজট 

বরায  

১০.১.১ বাবজট 

বরাযকৃি  

টাকা ২ ২,০০,০০০/- ১,৭৫,০০০

/- 

১,৫০,০০০/-   1500000 1.6 

10.২  ইবনাবভশন সংক্রান্ত 

কার্ িক্রর্ বাস্তবায়বন বাবজট 

বরাযকৃি অর্ ি ব্য়  

10.২.১  ইবনাবভশন 

সংক্রান্ত কার্ িক্রর্ 

বাস্তবায়বন বরাযকৃি 

অর্ ি ব্র্য়ি  

% ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ 80 1.6 

11 জজলার র্বর্ভন্ন 

দপ্তবরর ইবনাবভশন 

কার্ িক্রর্ সিলভাবব 

বাস্তবায়বনর জর ে 

সংর্িষ্ট উর্ধ্িিন 

কর্তিপবক্ষ্র সংবে 

জর্াোবর্াে 

৩ ১১.১ ইবনাবভশন কার্ িক্রর্ 

সিলভাবব বাস্তবায়বনর জন্য 

সংর্িষ্ট উর্ধ্িিন কর্তিপবক্ষ্র 

সংবে জর্াোবর্াে স্থাপন 

১১.১.১ জপ্রর্রি পত্র  পবত্রর 

সংখ্যা 

৩ ৪ টি ৩ টি ২ টি   2 2.4 

12 িথ্য বািায়ন 

হালনাোদকরর্ 

৬ ১২.১ জজলার সকল অর্িবসর 

িথ্য বািায়ন বাংলা ও 

ইংবরজীবি হালনাোদকরর্  

 

১২.১.১ িথ্য 

হালনাোদকৃি  

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ - - 100% 3 
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১২.২ িথ্য বািায়বন 

ইবনাবভশন কন িাবরর সকল িথ্য 

হালনাোদকরর্  

 

১২.২.১ িথ্য 

হালনাোদকৃি  

িার্রখ ৩ ৩১/১২/২০22 ০৩/০১/২০

23 

০৮/০১/২০

23 

১৫/০১/২০

23 

19/০১/২০

23 

31/12/2022 3 

13 ই-নর্র্ র্সবস্টর্ 

বাস্তবায়ন 

৮ ১৩.১ ফ্রে জিবকর র্াধ্যবর্ 

গৃহীি িাক ই-নর্র্বি  

আপবলাি  

১৩.১.১  ফ্রে জিবকর 

র্াধ্যবর্ গৃহীি িাক 

ই-

নর্র্বিআপবলািকৃি   

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 80 2 

১৩.২ ই-নর্র্ র্সবস্টবর্র 

র্াধ্যবর্ নর্র্ র্নষ্পর্ত্ত 

১৩.২.১  ই-নর্র্ 

র্সবস্টবর্র র্াধ্যবর্ 

নর্র্ র্নষ্পর্ত্তকৃি  

% ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 45 1.8 

১৩.৩ ই-নর্র্ র্সবস্টবর্র 

র্াধ্যবর্ পত্র জার্র  

১৩.৩.১ ই-নর্র্ 

র্সবস্টবর্র র্াধ্যবর্ পত্র 

জার্রকৃি  

% ৪ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 35 6 

14 ই-জসবা তির্র/ 

বাস্তবায়ন 

৪ ১৪.১ ই-জসবা তির্র/ বাস্তবায়ন 

করা   

১৪.২.১ ন্যন্যির্ ০১ 

টি ই-জসবা বাস্তবার্য়ি  

িার্রখ ৩ ১৫/০1/২০23 ১৭/০1/২০

23 

৩১/০1/২০

23 

৩১/০1/২০

23 

৩১/০1/২০

23 

- - 

15 জসবা পদ্ধর্ি 

সহজীকরর্ 

৩ ১৫.১ ন্যন্যির্ ০১ টি জসবা 

পদ্ধর্ি সহর্জকরর্ ও বাস্তবায়ন  

১৫.১.১ সহর্জকরর্ 

সংক্রান্ত অর্িস  

আবদশ জার্র  

িার্রখ ৩ ১9/০1/২০23 22/০1/২০

23 

২4/০1/২০2

3 

26/০1/২

০23 

২9/০1/২০

23 

- - 

16 জজলার  

আওিার্ীন 

উপবজলাসমূবহর 

ইবনাবভশন 

কার্ িক্রর্ 

পর্রবীক্ষ্র্ 

৬ ১৬.১ জজলার  আওিার্ীন 

উপবজলার ইবনাবভশন 

কর্ িপর্রকল্পনা প্রর্য়ন কার্ িক্রর্ 

পর্রবীক্ষ্র্  

১৬.১.১ জজলার 

আওিার্ীন উপবজলার 

বার্ষ িক কর্ িপর্রকল্পনা 

প্রর্ীি  

িার্রখ ৩ ১৪/০৮/২০22 ২০/০৮/২০

22 

২৬/০৮/২০

22 

২৬/০৮/২

০22 

৩০/০৮/২০

22 

20/08/2022 2.7 

১৬.২ জজলার  আওিার্ীন 

উপবজলার ইবনাবভশন 

কর্ িপর্রকল্পনা প্রর্য়ন বাস্তবায়ন 

অগ্রের্ি পর্রবীক্ষ্র্  

১৬.২.১  জজলার  

আওিার্ীন 

উপবজলার সংবে  

আবয়ার্জি 

ইবনাবভশন টিবর্র 

সভা  

সংখ্যা ৩ ৩ ২ ১ - - 2 2.7 

17 উদ্ভাবন 

কর্ িপর্রকল্পনা 

মূল্যায়র্ 

৮ ১৭.১ বার্ষ িক উদ্ভাবন 

কর্ িপর্রকল্পনা মূল্যায়র্  অর্ ি-

বার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন  

১৭.১.১ স্ব-মূল্যার্য়ি 

অর্ ি-বাষ িক প্রর্িববদন  

িার্রখ ৩ 23/01/2023 24/01/20

23 

25/01/20

23 

26/01/2

023 

30/01/2

023 

- - 

১৭.২  বার্ষ িক উদ্ভাবন 

কর্ িপর্রকল্পনা  অর্ ি-বার্ষ িক 

মূল্যায়ন প্রর্িববদন র্র্িপর্রষদ 

র্বভাবে জপ্ররর্  

১৭.২.১ অর্ ি-বার্ষ িক 

মূল্যায়ন প্রর্িববদন 

জপ্রর্রি   

িার্রখ ১ 23/01/2023 24/01/20

23 

25/01/20

23 

26/01/2

023 

30/01/2

023 

- - 

১৭.৩  বার্ষ িক উদ্ভাবন 

কর্ িপর্রকল্পনা  বার্ষ িক স্ব-

মূল্যায়ন 

১৭.৩.১ বার্ষ িক 

মূল্যায়ন প্রর্িববদ 

প্রস্তুিকৃি  

 

িার্রখ ৩ ১৫/০৭/২০22 ২০/০৭/২০

22 

২৫/০৭/২০

22 

২৭/০৭/২০

22 

৩১/০৭/২০

22 

25/07/2022 2.4 



ক্র

র্ 

উবযেশ্য 

(objects) 

র্বষবয়র 

র্ান 

(Weigh

t of 

subjec

t) 

কার্ িক্রর্ 

(Activities) 

কর্ িসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indication) 

একক 

  (Unit) 

কর্ িসম্পাদন 

সূচবকর র্ান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

লক্ষ্ের্াত্রা/ র্নর্ িায়ক ২০২2-২০২3 

(Target/Criteria Value for FY) 

অর্ িবার্ষ িক 

মূল্যায়ন অজিন 

(িার্রখ/ 

সংখ্যা/%) 

জকার 

(Marks)  
অসার্ারর্ অর্ি উত্তর্ উত্তর্ চলর্ি র্ান চলর্ির্াবন

র র্নবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 08 ০৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 14 

১৭.৪  বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ ি-

পর্রকল্পনার বার্ষ িক মূল্যায়ন 

প্রর্িববদন র্র্িপর্রষদ র্বভাবে 

জপ্ররর্  

১৭.৪.১ মূল্যায়র্ 

প্রর্িববদন জপ্রর্রি  

িার্রখ ১ ২০/০৭/২০22 ২৫/০৭/২০

22 

২৭/০৭/২০2

2 

৩১/০৭/২০

22 

০৫/০৮/২

০22 

20/07/2022 1 

 

 

স্বাক্ষ্র্রি/- 

জজলা প্রশাসক 

জয়পুরহাট 


