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পায়রা বন্দর কর্তপৃক্ষের বার্ষকৃ উদ্ভাবন কর্পৃর্রকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি মূল্যায়ন কাঠাক্ষর্া, ২০১৮-২০১৯ 

ক্রঃ 
উক্ষেশ্য 

(Objects) 

র্বষক্ষয়র র্ান 

(Weight of 

subject) 

কার্কৃ্রর্ 

(Activities) 

কর্ ৃসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্সৃম্পাদন সূচক্ষকর 

র্ান 

(Weight of 

performance 

and indicators) 

প্রকৃি 

অর্ৃন 

২০১৭-

১৮ 

লের্াত্রা/র্নর্াৃয়ক ২০১৮-১৯ 

(Target criteria value for FY) 

প্রক্ষেপন 

(Projection) 

২০১৯-২০ অসাধারর্  
অর্ি 

উত্তর্  
উত্তর্  

চলর্ি 

র্ান  

চলর্ি 

র্াক্ষনর 

র্নক্ষে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০%  ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২   

১ 

উদ্ভাবন 

কর্পৃর্রকল্প

না প্রর্য়ন।  

৭ 

১.১ বার্ষকৃ উদ্ভাবন 

কর্পৃর্রকল্পনা প্রর্য়ন 

১.১.১ কর্পৃর্রকল্পনা 

প্রর্ীি 
িার্রখ ৪  

৩১-৭-

২০১৮ 

৭-৮-

২০১৮ 

১৪-৮-

২০১৮  

২১-৮-

২০১৮- 

৩১-৮-

২০১৮  
 

১.২ বার্ষকৃ উদ্ভাবন 

কর্পৃর্রকল্পনা 

র্র্িপর্রষদ র্বভাক্ষগ 

প্রপ্ররর্।  

১.২.১ র্র্িপর্রষদ 

র্বভাক্ষগ প্রর্ীি 
িার্রখ ১  

১২-৮-

২০১৮  

২০-৮-

২০১৮ 

২৬-

৮-

২০১৮ 

৩০-৮-

২০১৮ 

৫-৯-

২০১৮  
 

১.৩ বার্ষকৃ উদ্ভাবন 

কর্পৃর্রকল্পনা িথ্য 

বািায়ক্ষন প্রকাশ 

১.৩.১ িথ্য 

বািায়ক্ষনর প্রকার্শি  
িার্রখ ২  

১৬-৮-

২০১৮ 

২০-৮-

২০১৮ 

২৫-৮-

২০১৮ 

৩০-৮-

২০১৮ 

৫-৯-

২০১৮  
 

২ 
ইক্ষনাক্ষভশন 

টিক্ষর্র সভা  
৬  

২.১ ইক্ষনাক্ষভশন 

টিক্ষর্র সভা অনুষ্ঠান 
২.১.১ অনুর্ষ্ঠি সভা  সংখ্যা  ৪ ২ ০৮ ০৭ ০৬ - -   

২.২ ইক্ষনাক্ষভশন 

টিক্ষর্র সভার র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

২.২.১ বাস্তবার্য়ি 

র্সদ্ধান্ত  
%  ২   ১০০  ৯৫ ৮০ ৭৫ -   

৩ 

  

 

 

উদ্ভাবন 

সের্িা বৃর্দ্ধ 

 

 

 

১০ 

৩.১ এক র্দক্ষনর 

অর্রক্ষয়ক্ষেশন/কর্শৃা

লা/ক্ষসর্র্নার 

৩.১.১ অনুর্ষ্ঠি 

কর্শৃালা/ক্ষসর্র্নার  
সংখ্যা  ৩  ৪ ৩ ২ ১ -  

৩.২ উদ্ভাবন সের্িা 

বৃর্দ্ধর লক্ষেে ০২ 

র্দক্ষনর প্রর্শের্ 

আক্ষয়ার্ন  

৩.২.১ আক্ষয়ার্র্ি 

প্রর্শের্  

সংখ্যা 

(র্ন) 
৩   ২ ১ - - -  

৩.৩ উদ্ভাবন সের্িা 

বৃর্দ্ধর লক্ষেে ০৫ 

র্দক্ষনর প্রর্শের্ 

আক্ষয়ার্ন 

৩.৩.১ আক্ষয়ার্র্ি 

প্রর্শের্ 

সংখ্যা 

(র্ন) 
২   ১ - - - -  

৩.৪ উদ্ভাবন 

কার্কৃ্রক্ষর্র সক্ষে 

সম্পৃক্ত  

কর্কৃিাৃগক্ষনর 

র্বক্ষদক্ষশ র্শো সফর  

৩.৪.১ র্শো সফক্ষর 

প্রপ্রর্রি  

সংখ্যা 

(র্ন)  
২   ৩ ২ ১ - -   
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ক্রঃ 
উক্ষেশ্য 

(Objects) 

র্বষক্ষয়র র্ান 

(Weight 

of 

subject) 

কার্কৃ্রর্ 

(Activities) 

কর্ ৃসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্সৃম্পাদন 

সূচক্ষকর র্ান 

(Weight of 

performance 

and 

indicators) 

প্রকৃি 

অর্ৃন 

২০১৭-১৮ 

লের্াত্রা/র্নর্াৃয়ক ২০১৮-১৯ 

(Target criteria value for FY) 

প্রক্ষেপন 

(Projection) 

২০১৯-২০ অসাধারর্  
অর্ি 

উত্তর্  
উত্তর্  

চলর্ি 

র্ান  

চলর্ি 

র্াক্ষনর 

র্নক্ষে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০%  ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২   

৪  

স্বীয় দপ্তক্ষরর 

প্রসবায় উদ্ভাবনী 

ধারর্া/উক্ষেগ 

আহবান র্াচাই 

বাছাই সংক্রান্ত 

কার্কৃ্রর্ 

৪ 

৪.১ উদ্ভাবনী 

উক্ষোগ/ধারর্া আহবান  

এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী 

ধারর্া গুক্ষলা র্াচাই 

বাছাই পূবকৃ িার্লকা 

প্রকাশ 

৪.১.১ উদ্ভাবর্ন 

উক্ষোক্ষগর িার্লকা 

প্রকার্শি  

িার্রখ  ২   
৩০-৮-

২০১৮ 

৫-৯-

২০১৮ 

১০-৯-

২০১৮ 

১৬-৯-

২০১৮ 

২০-৯-

২০১৮ 
 

৪.২ উদ্ভাবনী 

উক্ষোগ/ধারর্াসমূহ 

আইর্িয়া ব্াংক্ষক 

(ideabank.gov.bd) 

র্র্া রাখা 

৪.২.১ আইর্িয়া 

ব্াংক্ষক র্র্াকৃি 

উক্ষোগ 

সংখ্যা ২  ৭  ৫ ৩ ২   

৫ 

উদ্ভাবনী 

উক্ষোক্ষগর 

পাইলটিং 

১০ 

৫.১ নূন্যির্ ০২টি 

উদ্ভাবনী উক্ষোক্ষগর 

পাইলটিং বাস্তবায়ন 

৫.১.১ পইলটিং 

বাস্তবার্য়ি  
িার্রখ  ৪   

৩০-৪-

২০১৯ 

১৫-৫-

২০১৯ 

২০-৫-

২০১৯ 

২৬-৫-

২০১৯ 

৩০-৫-

২০১৯ 
 

৫.২ র্াঠ পর্াৃক্ষয় 

চলর্ান উদ্ভাবনী 

প্রকল্পসমূহ সক্ষরর্র্র্ক্ষন 

পর্রদশনৃ ও প্রক্ষয়ার্নীয় 

সহায়িা প্রদান 

 

৫.২.১ পর্রদশনৃকৃি 

প্রকল্প এবং সহায়িা 

প্রদানকৃি প্রকল্প  

সংখ্যা  ৪   - - - - -  

৫.৩ আওিাধীন দপ্তর 

সংস্থার পাইলটিং 

প্রকক্ষল্পর িার্লকা তির্র 

ও ওক্ষয়বসাইক্ষে প্রকাশ  

৫.৩.১ িার্লকা 

প্রর্ীি ও 

ওক্ষয়বসাইক্ষে 

প্রকার্শি  

িার্রখ ২  
৫-৫-

২০১৯  

১২-৫-

২০১৯ 

১৬-৫-

২০১৯ 

২০-৫-

২০১৯ 

২৫-৫-

২০১৯  
 

৬ 
ইক্ষনাক্ষভশন 

প্রসাক্ষকর্সং  
১০ 

৬.১ নূন্যির্ ০১টি 

ইক্ষনাক্ষভশন প্রশাক্ষকর্সং  

আক্ষয়ার্ন 

৬.১.১ আক্ষয়ার্র্ি 

ইক্ষনাক্ষভশন 

প্রশাক্ষকর্সং  

িার্রখ ৬  
১৫-৫-

২০১৯ 

২২-৫-

২০১৯ 

২৯-৫-

২০১৯ 

১০-৬-

২০১৯ 

১৫-৬-

২০১৯  
 

৬.২ প্রশাক্ষকর্সং এর 

র্াক্ষে প্ররর্িক্ষকশন 

প্রর্াগ্য উদ্ভাবনী উক্ষোগ 

র্নবাৃচন 

৬.২.১ উদ্ভাবনী 

উক্ষোগ র্নবাৃর্চি  
সংখ্যা  ৪   ১ - - - -   
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ক্রঃ 
উক্ষেশ্য 

(Objects) 

র্বষক্ষয়র র্ান 

(Weight 

of 

subject) 

কার্কৃ্রর্ 

(Activities) 

কর্ ৃসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্সৃম্পাদন 

সূচক্ষকর র্ান 

(Weight of 

performance 

and 

indicators) 

প্রকৃি 

অর্ৃন 

২০১৭-১৮ 

লের্াত্রা/র্নর্াৃয়ক ২০১৮-১৯ 

(Target criteria value for FY) 

প্রক্ষেপন 

(Projection) 

২০১৯-২০ অসাধারর্  
অর্ি 

উত্তর্  
উত্তর্  

চলর্ি 

র্ান  

চলর্ি 

র্াক্ষনর 

র্নক্ষে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০%  ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২   

৭ 

উদ্ভাবনী উক্ষোগ 

আঞ্চর্লক ও 

র্ািীয় পর্াৃক্ষয় 

বাস্তবায়ন  

৬ 

৭.১  নূন্যির্ ০১টি 

উদ্ভাবনী উক্ষোগ 

আঞ্চর্লক ও র্ািীয় 

পর্াৃক্ষয় বাস্তবার্য়ি  

৭.১.১ বাস্তবায়ক্ষনর 

র্ন্য অর্ফস আক্ষদশ 

র্ারীকৃি  

িার্রখ  ৪  - - - - -  

৭.২ বাস্তবার্য়ি উদ্ভাবনী 

উক্ষোক্ষগর িকুক্ষর্ক্ষেশন 

তির্র ও প্রকাশনা  

৭.২.১ িকুক্ষর্ক্ষেশন 

প্রকার্শি  
িার্রখ  ২  - - - - -  

৮ 
ইক্ষনাক্ষভশন 

প্রর্ের্রং  
৬ 

৮.১ প্রর্ের-প্রর্র্ে 

র্নবাৃচন ও িার্লকা 

প্রস্তুি  

৮.১.১ র্নবাৃর্চি 

প্রর্ের-প্রর্র্ের 

িার্লকা  

িার্রখ  ৩  
২৯-৮-

২০১৮  

০৫-৯-

২০১৮ 

১০-৯-

২০১৯ 

১৫-৯-

২০১৮ 

২০-৯-

২০১৮  
 

৮.২ ০২র্দক্ষনর প্রর্ের্রং 

কর্শৃালা আক্ষয়ার্ন  

৮.২.১ আক্ষয়ার্র্ি 

প্রর্ের্রং কর্শৃালা  

সংখ্যা 

(র্ন)  
৩  ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ০৪  

৯ 
স্বীকৃর্ি বা 

প্রক্ষর্াদনা প্রদান 
১০ 

৯.১ উদ্ভাবকক্ষদর প্রশংসা 

সূচক উপ- আনুষ্ঠার্নক 

পত্র/সনদপত্র/ প্রক্রস্ট/ 

পুরস্কার প্রদান   

৯.১.১ প্রশংসা সূচক 

উপ- আনুষ্ঠার্নক 

পত্র/সনদপত্র/ প্রক্রস্ট/ 

পুরস্কার প্রদানকৃি   

সংখ্যা  ৫   ২ ১ - - -  

৯.২ উদ্ভাবকগক্ষর্র প্রদক্ষশ 

র্শো সফর/ প্রর্শের্/ 

নক্ষলর্ প্রশয়ার্রং 

প্রপ্রাগ্রাক্ষর্ প্রপ্ররর্  

৯.২.১ র্শো সফর/ 

প্রর্শের্/ নক্ষলর্ 

প্রশয়ার্রং প্রপ্রাগ্রাক্ষর্ 

প্রপ্রর্রি 

সংখ্যা  ২  ২ ১ - -   

৯.৩ উদ্ভাবকগক্ষর্র 

র্বক্ষদক্ষশ র্শো সফর/ 

প্রর্শের্/নক্ষলর্ প্রশয়ার্রং 

প্রপ্রাগ্রাক্ষর্ প্রপ্ররর্ 

৯.৩.১ র্শো সফর/ 

প্রর্শের্/ নক্ষলর্ 

প্রশয়ার্রং প্রপ্রাগ্রাক্ষর্ 

প্রপ্রর্রি 

সংখ্যা  ৩   ২ ১ - -   
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ক্রঃ 
উক্ষেশ্য 

(Objects) 

র্বষক্ষয়র র্ান 

(Weight 

of 

subject) 

কার্কৃ্রর্ 

(Activities) 

কর্ ৃসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্সৃম্পাদন 

সূচক্ষকর র্ান 

(Weight of 

performance 

and 

indicators) 

প্রকৃি 

অর্ৃন 

২০১৭-১৮ 

লের্াত্রা/র্নর্াৃয়ক ২০১৮-১৯ 

(Target criteria value for FY) 

প্রক্ষেপন 

(Projection) 

২০১৯-২০ অসাধারর্  
অর্ি 

উত্তর্  
উত্তর্  

চলর্ি 

র্ান  

চলর্ি 

র্াক্ষনর 

র্নক্ষে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০%  ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২   

১০ 
ইক্ষনাক্ষভশন খাক্ষি 

বরাদ্দ   
৪  

১০.১  ইক্ষনাক্ষভশন 

সংক্রান্ত কার্কৃ্রর্ 

বাস্তবায়ক্ষন বাক্ষর্ে বরাদ্দ  

১০.১.১ বাক্ষর্ে 

বরাদ্দকৃি  
োকা  ২   ১০ লে - - - -  

১০.২ ইক্ষনাক্ষভশন 

সংক্রান্ত কার্কৃ্রর্ 

বাস্তবায়ক্ষন বরাদ্দকৃি 

অর্ ৃব্ায়   

১০.২.১ ইক্ষনাক্ষভশন 

সংক্রান্ত কার্কৃ্রর্ 

বাস্তবায়ক্ষন বরাদ্দকৃি 

অর্ ৃব্ার্য়ি  

% ২  ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০  

 ১১ 
পােনৃারশীপ ও 

প্রনেওয়ার্কংৃ  
৩ 

১১.১ সংর্িষ্ট প্রর্িষ্ঠান/ 

অংশীর্ন র্চর্িিকরর্ 

ও িাক্ষদর সাক্ষর্ 

সর্ক্ষ ািা স্মারক স্বাের  

১১.১.১ স্বাের্রি 

সর্ক্ষ ািা স্মারক  

সর্ক্ষ ািা 

স্মারক্ষকর 

সংখ্যা  

৩   - - - - -  

১২ 

ইক্ষনাক্ষভশন সংক্রান্ত 

িথ্য 

হালনাগাদকরর্  

৩  

১২.১ িথ্য বািায়ক্ষন 

ইক্ষনাক্ষভশন কর্াৃক্ষরর 

সকল িথ্য 

হালনাগাদকরর্ 

১২.১.২ িথ্য 

হালনাগাদকৃি  
িার্রখ  ৩   

৩১-১২-

২০১৮ 

৩-১-

২০১৯ 

৮-১-

২০১৯ 

১৫-১-

২০১৯ 

২০-১-

২০১৯  
 

১৩ 
ই-প্রসবা তির্র ও 

বাস্তবায়ন  
৪  

১৩.১ ই-প্রসবা তির্র ও 

বাস্তবায়ন করা  

১৩.১.১ নূন্যির্ ০১টি 

ই-প্রসবা বাস্তবার্য়ি  
িার্রখ  ৪   

১৫-২-

২০১৯ 

১৭-২-

২০১৯ 

৩১-৩-

২০১৯ 

৩০-৪-

২০১৯ 

৩০-৫-

২০১৯  
 

১৪ 
প্রসবা পদ্ধর্ি সহর্ী 

করর্  
৩ 

১৪.১ নূন্যির্ ০১টি প্রসবা 

পদ্ধর্ি সহর্ীকরর্ ও  

বাস্তবায়ন  

১৪.১.১ সহর্ীকরর্- 

সংক্রান্ত অর্ফস আক্ষদশ 

র্ার্র 

িার্রখ ৩  
১৫-৫-

২০১৯ 

২২-৫-

২০১৯ 

২৯-৫-

২০১৯ 

১০-৬-

২০১৯  

২০-৬-

২০১৯  
 

১৫ 

আওিাধীন 

অর্ধদপ্তর/ দপ্তর 

সংস্থার ইক্ষনাক্ষভশন 

কার্কৃ্রর্ পর্রবীেন 

 

৬  

১৫.১ আওিাধীন 

অর্ধদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার 

ইক্ষনাক্ষভশন 

কর্পৃর্রকল্পনা প্রর্য়ন 

কার্কৃ্রর্ পর্রবীের্  

১৫.১.১ আওিাধীন 

অর্ধদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার 

বার্ষকৃ কর্পৃর্রকল্পনা 

প্রর্ীি  

িার্রখ  ৩  - - - - -  

১৫.২ আওিাধীন 

অর্ধদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার 

ইক্ষনাক্ষভশন 

কর্পৃর্রকল্পনা বাস্তবায়ন 

অগ্রগর্ি পর্রবীেন  

১৫.২.১ আওিাধীন 

অর্ধদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার 

সক্ষে আক্ষয়ার্র্ি 

ইক্ষনাক্ষভশন টিক্ষর্র সভা  

সংখ্যা  ৩  - - - - -  
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ক্রঃ 
উক্ষেশ্য 

(Objects) 

র্বষক্ষয়র র্ান 

(Weight 

of 

subject) 

কার্কৃ্রর্ 

(Activities) 

কর্ ৃসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্সৃম্পাদন 

সূচক্ষকর র্ান 

(Weight of 

performance 

and 

indicators) 

প্রকৃি 

অর্ৃন 

২০১৭-১৮ 

লের্াত্রা/র্নর্াৃয়ক ২০১৮-১৯ 

(Target criteria value for FY) 

প্রক্ষেপন 

(Projection) 

২০১৯-২০ অসাধারর্  
অর্ি 

উত্তর্  
উত্তর্  

চলর্ি 

র্ান  

চলর্ি 

র্াক্ষনর 

র্নক্ষে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০%  ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২   

১৬ 

 

 

 

 

 

উদ্ভাবন 

কর্পৃর্রকল্পনা 

মূল্যায়ন  

 

 

 

 

 

৮  

১৬.১ বার্ষকৃ উদ্ভাবন 

পর্রকল্পনার অধ-ৃবার্ষকৃ 

স্ব-মূল্যায়ন  

১৬.১.১ স্ব-মূল্যার্য়ি 

অধ-ৃবার্ষকৃ প্রর্িক্ষবদন   
িার্রখ  ৩  

৩১-১-

২০১৯ 

৫-২-

২০১৯ 

১০-২-

২০১৯ 

১৭-২-

২০১৯ 

২৫-২-

২০১৯  
 

১৬.২ বার্ষকৃ উদ্ভাবন 

পর্রকল্পনার অধ-ৃবার্ষকৃ 

মূল্যায়ন প্রর্িক্ষবদন 

র্র্িপর্রষদ র্বভাক্ষগ 

প্রপ্ররর্  

১৬.২.১ অধ-ৃবার্ষকৃ 

মূল্যায়ন প্রর্িক্ষবদন 

প্রপ্রর্রি  

িার্রখ  ১  
৫-২-

২০১৯ 

১০-২-

২০১৯ 

১৭-২-

২০১৯ 

২০-২-

২০১৯ 

২৫-২-

২০১৯  
 

১৬.৩ বার্ষকৃ উদ্ভাবন 

পর্রকল্পনার বার্ষকৃ স্ব- 

মূল্যায়ন 

১৬.৩.১ বার্ষকৃ 

মূল্যায়ন প্রর্িক্ষবদন 

প্রস্তুিকৃি  

িার্রখ  ৩  
১৫-৭-

২০১৯ 

২০-৭-

২০১৯ 

২৫-৭-

২০১৯ 

২৭-৭-

২০১৯ 

৩১-৭-

২০১৯  
 

১৬.৪ বার্ষকৃ উদ্ভাবন 

পর্রকল্পনার বার্ষকৃ  স্ব-

মূল্যায়ন প্রর্িক্ষবদন 

র্র্িপর্রষদ র্বভাক্ষগ 

প্রপ্ররর্ 

১৬.৪.১ মূল্যায়ন 

প্রর্িক্ষবদন প্রপ্রর্রি  
িার্রখ  ১  

২০-৭-

২০১৯ 

২৫-৭-

২০১৯ 

২৭-৭-

২০১৯ 

৩১-৭-

২০১৯ 

৫-৮-

২০১৯  
 

  

 

স্বাক্ষরিত/- 

৩১/০৭/২০১৮ ররিঃ 

 

(মিোহোম্মদ ছ োয়োদরুল আমিন) 
উপ-পর্রচালক, এর্ আই এস 

ফ ানিঃ ৯৩৫৮৯৬০ 

ইক্ষর্ইলঃ dd.mis@ppa.gov.bd 


