বাাংলাদেশ শশল্প কাশিগশি সহায়তা ককন্দ্র (শবটাক)-এি বাশষ িক উদ্ভাবন পশিকল্পনা, ২০২০-২০২১

ক্রম

উদ্দেশ্য
(Objectives)

১

১

২

৩

উদ্ভািন
কমযপবরকল্পনা
প্রণয়ন

ইদ্দনাদ্দভেন
টিদ্দমর সভা

উদ্ভািন খাদত
(ককাড নম্বি3257105)
িরাে

বিষদ্দের মান
(Weight of
Objectives)

২

কার্ যক্রম
(Activities)

কমযসম্পাদন
সূচক
(Performance
Indicators)

একক
(Unit)

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০২০-২০২১

কমযসম্পাদন
সূচদ্দকর মান
(Weight of
Performance
Indicators)

(Target /Criteria Value for 2020-2021)

অসাধারর্

অবি উত্তম

উত্তম

চলবি মান

চলবি মাদ্দনর
বনদ্দে

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১.১ িাবষ যক উদ্ভািন
কমযপবরকল্পনা প্রর্েন

১.১.১ কমযপবরকল্পনা
প্রর্ীি

িাবরখ

৪

৩০-০৭-২০২০

০৪-০৮-২০২০

০৮-০৮-২০২০

১১-০৮-২০২০

১৬-০৮-২০২০

১.২ উদ্ভািন কমযপবরকল্পনা
মহামারী/আপদকাল
মমাকাদ্দিলার সাদ্দে সম্পৃক্তিা

১.২.১ প্রর্ীি
কমযপবরকল্পনাে
মহামারী/আপদকাল
মমাকাদ্দিলাে বিদ্দেষ
পদদ্দক্ষ্দ্দপর রুপদ্দরখা
প্রকাে

তাশিখ

৩

৩০-০৭-২০২০

০৪-০৮-২০২০

০৮-০৮-২০২০

১১-০৮-২০২০

১৬-০৮-২০২০

১.৩ িাবষ যক উদ্ভািন
কমযপবরকল্পনা
মন্ত্রর্ালে/বিভাদ্দে মপ্ররর্

১.৩.১ মন্ত্রর্ালে/
বিভাদ্দে মপ্রবরি

িাবরখ

১

০৪-০৮- ২০২০

১১-০৮- ২০২০

১৬-০৮- ২০২০

২২-০৮- ২০২০

২৮-০৮-২০২০

১.৪ িাবষ যক উদ্ভািন
কমযপবরকল্পনা তথ্য বাতায়দন
প্রকাে

১.৪.১ িথ্য িািােদ্দন
প্রকাবেি

তাশিখ

২

১০-০৮- ২০২০

১৮-০৮- ২০২০

১৮-০৮- ২০২০

২২-০৮-২০২০

২৮-০৮-২০২০

২.১ ইদ্দনাদ্দভেন টিদ্দমর সভা
অনুষ্ঠান

২.১.১ সভা অনুবষ্ঠি

৪

৬

৫

৪

৩

২

২.২ ইদ্দনাদ্দভেন টিদ্দমর সভার
বসদ্ধান্ত িাস্তিােন

২.২.১ বসদ্ধান্ত
িাস্তিাবেি

%

২

৯৫

৮০

৭৫

৭০

৬৫

৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্ যক্রম
িাস্তিােদ্দন িাদ্দেট িরাে

৩.১.১ িাদ্দেট
িরােকৃি

টাকা (লক্ষ্)

২

২৪

-

-

-

-

৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্ যক্রম
িাস্তিােদ্দন িরােকৃি অে য ব্যে

৩.২.১ উদ্ভািন-সংক্রান্ত
কার্ যক্রম িাস্তিােদ্দন
িরােকৃি অে য ব্যবেি

%

২

৯০

৮৫

৮০

৭৫

৭০

১০

সংখ্যা

৬

৪

ক্রম

উদ্দেশ্য
(Objectives)

১

৪

৫

৬

সক্ষ্মিা বৃবদ্ধ

স্বীে দপ্তদ্দরর
মসিাে উদ্ভািনী
ধারর্া/ উদ্দযাে
আহিান, র্াচাইিাছাই-সংক্রান্ত
কার্ যক্রম
উদ্ভািনী
উদ্দযাদ্দের
পাইলটিং
িাস্তিােন

৭

উদ্ভািন প্রদেযনী
(মোদ্দকবসং)

৮

উদ্ভািনী উদ্দযাে
আঞ্চবলক ও
োিীে পর্ যাদ্দে
িাস্তিােন

বিষদ্দের মান
(Weight of
Objectives)

কার্ যক্রম
(Activities)

২

৩

৯

৪.১ উদ্ভািন ও মসিা
সহবেকরর্ বিষদ্দে এক বদদ্দনর
কমযোলা/ মসবমনার
৪.২ উদ্ভািদ্দন সক্ষ্মিা বৃবদ্ধর
লদ্দক্ষ্য দুই বদদ্দনর প্রবেক্ষ্র্
আদ্দোেন
৪.৩ মসিা সহবেকরদ্দর্
সক্ষ্মিা বৃবদ্ধর লদ্দক্ষ্য দুই
বদদ্দনর প্রবেক্ষ্র্ আদ্দোেন

কমযসম্পাদন
সূচক
(Performance
Indicators)

একক
(Unit)

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০২০-২০২১

কমযসম্পাদন
সূচদ্দকর মান
(Weight of
Performance
Indicators)

(Target /Criteria Value for 2020-2021)

অসাধারর্

অবি উত্তম

উত্তম

চলবি মান

চলবি মাদ্দনর
বনদ্দে

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

৪.১.১ কমযোলা/
মসবমনার অনুবষ্ঠি

সংখ্যা

৩

৪

৩

২

-

-

৪.২.১ প্রবেক্ষ্র্
আদ্দোবেি

সংখ্যা
(েন)

৩

২৫

২০

১৫

-

-

৪.৩.১ প্রবেক্ষ্র্
আদ্দোবেি

সংখ্যা
(েন)

৩

২৫

২০

১৫

-

-

৫.১ উদ্ভািনী উদ্দযাে/ধারর্া
আহিান এিং প্রাপ্ত উদ্ভািনী
ধরর্াগুদ্দলা র্াচাই-িাছাইপূি যক
িাবলকা িথ্য িািােদ্দন প্রকাে

৫.১.১ উদ্ভািনী
উদ্দযাদ্দের িাবলকা
িথ্য িািােদ্দন
প্রকাবেি

িাবরখ

৪

০৩-১১-২০২০

০৫-১১-২০২০

১০-১১-২০২০

১৭-১১-২০২০

২০-১১-২০২০

৬.১ ন্যযনিম একটি উদ্ভািনী
উদ্দযাদ্দের পাইলটিং
িাস্তিােদ্দনর সরকাবর আদ্দদে
োবর

৬.১.১ পাইলটিং
িাস্তিােদ্দনর আদ্দদে
োবরকৃি

িাবরখ

৩

১৯-১২-২০২০

২৪-১২-২০২০

৩০-১১-২০২০

০৫-০১-২০২১

১০-০১-২০২১

৬.২ উদ্ভািনী উদ্দযাদ্দের
পাইলটিং িাস্তিােন মূল্যায়ন

৬.২.১ পাইলটিং
িাস্তিােন মূল্যাশয়ত

তাশিখ

৩

০১-০৩- ২০২১

০৫-০৩- ২০২১

১০-০৩- ২০২১

১৫-০৩-২০২১

১৯-০৩- ২০২১

৬

৭.১ ন্যযনিম একটি উদ্ভািন
মন্ত্রর্ালে/বিভাে কর্তযক
আদ্দোবেি প্রদেযনীদ্দি
(মোদ্দকবসং) অাংশগ্রহণ

৭.১.১ আদ্দোবেি
উদ্ভািন প্রদেযনীদ্দি
অংেগ্রহর্

িাবরখ

৬

১৫-০৫-২০২১

২২-০৫-২০২১

২৯-০৫-২০২১

১০-০৬-২০২১

১৫-০৬-২০২১

৮

৮.১ ন্যযনিম একটি উদ্ভািনী
উদ্দযাে আঞ্চবলক/ োিীে
পর্ যাদ্দে িাস্তিােন

৮.১.১ িাস্তিােদ্দনর
েন্য অবিস আদ্দদে
োবরকৃি

৮

১০-০৬-২০২১

১৬-০৬-২০২১

২০-০৬-২০২১

২৫-০৬-২০২১

৩০-০৬-২০২১

৪

৬

িাবরখ

ক্রম

উদ্দেশ্য
(Objectives)

১

৯

১০

১১

স্বীকৃবি িা
প্রকণাদনা প্রদান

তথ্য বাতায়ন
হালনাগােকিণ

শডশজটাল কসবা
ততশি ও
বাস্তবায়ন

বিষদ্দের মান
(Weight of
Objectives)

২

কার্ যক্রম
(Activities)

৪

৯.১ উদ্ভািকের্দ্দক প্রেংসাসূচক
উপ-আনুষ্ঠাবনক পত্র/সনদপত্র/
মক্রস্ট/পুরস্কার প্রদান

৯.১.১ প্রেংসাসূচক
উপ-আনুষ্ঠাবনক পত্র/
সনদপত্র /দ্দক্রস্ট/
পুরস্কার প্রদানকৃি
৯.২.১ বেক্ষ্া সির/
প্রবেক্ষ্র্/নদ্দলে
মেোবরং মপ্রাগ্রাদ্দম
মপ্রবরি

কসবা সহশজকিণ

(Weight of
Performance
Indicators)

অসাধারর্

অবি উত্তম

উত্তম

চলবি মান

চলবি মাদ্দনর
বনদ্দে

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

৬

৭

৮

৯

১০

১১

সংখ্যা
(জন)

৩

৩

২

১

-

-

সংখ্যা
(েন)

২

৩

২

১

-

-

১০.১.১ উদ্ভাবদনি তথ্য
আপদলাডকৃত/
হালনাগােকৃত

শনয়শেত
(%)

৪

১০০

৯০

৮০

৭০

৬০

১০.২.১ কসবা
সহশজকিদণি তথ্য
আপদলাড/
হালনাগােকৃত

%

২

১০০

৯০

৮০

৭০

৬০

১০.৩ বাস্তবাশয়ত শডশজটালকসবাি তথ্য আপদলাড/
হালনাগােকিণ

১০.৩.১ শডশজটালকসবাি তথ্য
আপদলাড/
হালনাগােকৃত

%

২

১০০

৯০

৮০

৭০

৬০

১১.১ ন্যূনতে একটি শডশজটাল
কসবা ততশি ও বাস্তবায়ন কিা

১১.১.১ একটি
শডশজটাল কসবা
বাস্তবাশয়ত

তাশিখ

৪

১৫-০২-২০২১

১৫-০৩-২০২১

৩১-০৩-২০২১

৩০-০৪-২০২১

৩০-০৫-২০২১

তাশিখ

৪

১৫-১০- ২০২০

২০-১০- ২০২০

২৪-১০- ২০২০

২৮-১০-২০২০

৩০-১০- ২০২০

তাশিখ

৪

১৫-০৪-২০২১

৩০-০৪-২০২১

১৫-০৫-২০২১

৩০-০৫-২০২১

১৫-০৬-২০২১

১০.১ ইদনাদেশন টিদেি পূণ িাঙ্গ
তথ্যসহ বছিশেশিক উদ্ভাবদনি
সকল তথ্য আপদলাড/
হালনাগােকিণ
১০.২ বছিশেশিক পাইলট ও
বাস্তবাশয়ত কসবা সহশজকিদণি
তথ্য আপদলাড/
হালনাগােকিণ

১২.১ ন্যূনতে একটি কসবা
পদ্ধশত সহশজকিদণি পাইলটিাং
বাস্তবায়ন
১২

একক
(Unit)

(Target /Criteria Value for 2020-2021)

৫

৯.২ উদ্ভািকের্দ্দক কেদশ বেক্ষ্া
সির/প্রবেক্ষ্র্ /নদ্দলে
মেোবরং মপ্রাগ্রাদ্দম মপ্ররর্

৪

(Performance
Indicators)

৩

৫

৮

কমযসম্পাদন
সূচক

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০২০-২০২১

কমযসম্পাদন
সূচদ্দকর মান

৮
১২.২ ন্যূনতে একটি কসবা
পদ্ধশত সহশজকিণ সািাদেদশ
সম্প্রসািণ/ কিশিদকশন

১২.১.১ সহশজকিদণি
পাইলটিাং বাস্তবায়দনি
অশিস আদেশ
জাশিকৃত
১২.২.১ কসবা
সহশজকিণ
বাস্তবায়দন চুড়ান্ত
অশিস আদেশ
জাশিকৃত

ক্রম

উদ্দেশ্য
(Objectives)

১

বিষদ্দের মান
(Weight of
Objectives)

২

কার্ যক্রম
(Activities)

৩
১৩.১ উদ্ভাবনগদণি উদ্ভাবনী
উদযাগ বাস্তবায়ন
কেিপশিকল্পনা (কূাদলণ্ডাি)
প্রণয়ন কার্ িক্রে পশিবীক্ষণ

১৩

১৪

পশিবীক্ষণ

ডকুদেদেশন
প্রকাশনা

৭

৭

১৩.২ উদ্ভাবনী উদযাগ
বাস্তবায়ন অগ্রগশত পশিবীক্ষণ
১৩.৩ মাঠ পর্ যাদ্দে চলমান
উদ্ভািনী প্রকল্পসমূহ সদ্দরেবমন
পবরদেযন ও প্রদ্দোেনীে
সহােিা প্রদান
১৪.১ িাস্তিাবেি উদ্ভািনী
উদ্দযাদ্দের ডকুদ্দমদ্দেেন তিবর
ও প্রকােনা (পাইলট ও
সম্প্রসাবরি)
১৪.২ কসবা সহশজকিদণি
ডকুদেদেশন তিবর ও প্রকােনা
১৫.১ উদ্ভািন পবরকল্পনার অধ যিাবষক স্ব-মূল্যােন

১৫

উদ্ভািন
কমযপবরকল্পনা
মূল্যায়ন

৮

কমযসম্পাদন
সূচক
(Performance
Indicators)

৪

একক
(Unit)

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০২০-২০২১

কমযসম্পাদন
সূচদ্দকর মান
(Weight of
Performance
Indicators)

(Target /Criteria Value for 2020-2021)

অসাধারর্

অবি উত্তম

উত্তম

চলবি মান

চলবি মাদ্দনর
বনদ্দে

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

িাবরখ

৩

১৯-১২-২০২০

২৪-১২-২০২০

৩০-১১-২০২০

০৫-০১-২০২১

১০-০১-২০২১

১৩.২.১ উদ্ভাবকগদণি
সদঙ্গ উদ্ভাবনী উদযাগ
বাস্তবায়ন অগ্রগশত
শবষদয় টিদেি সো
আদয়াশজত

সংখ্যা

২

৩

২

১

-

-

১৩.৩.১ প্রকল্প
পবরদেযনকৃি এিং
সহােিা প্রদানকৃি

সংখ্যা
(কয়টি)

২

২

১

-

-

-

৪

২০-০৫-২০২১

২৫-০৫-২০২১

৩১-০৫-২০২১

১০-০৬-২০২১

১৫-০৬-২০২১

তাশিখ

৩

২০-০৫-২০২১

২৫-০৫-২০২১

৩১-০৫-২০২১

১০-০৬-২০২১

১৫-০৬-২০২১

িাবরখ

৩

৩০-০১-২০২১

০৫-০২-২০২১

১০-০২-২০২১

১৭-০২-২০২১

২০-০২-২০২১

১৩.১.১ উদ্ভাবনগদণি
উদ্ভাবনী উদযাগ
বাস্তবায়ন
কেিপশিকল্পনা প্রণীত

১৪.১.১ ডকুদ্দমদ্দেেন
প্রকাবেি
১৪.২.১ ডকুদেদেশন
প্রকাশশত
১৫.১.১ অধ য- িাবষ যক
প্রশতদবেন স্বমূল্যাবেি

িাবরখ

১৫.২ উদ্ভািন কেিপবরকল্পনার
অধ য- িাবষ যক মূল্যােন
প্রবিদ্দিদন মন্ত্রর্ালে/ বিভাদ্দে
মপ্ররর্

১৫.২.১ অধ য- িাবষ যক
মূূ্ল্যােন প্রবিদ্দিদন
মপ্রবরি

িাবরখ

১

০৫-০২-২০২১

১০-০২-২০২১

১৭-০২-২০২১

২০-০২-২০২১

২৫-০২-২০২১

১৫.৩ উদ্ভািন কেিপবরকল্পনার
িাবষক স্ব-মূল্যােন

১৫.৩.১ িাবষ যক
মূল্যােন প্রবিদ্দিদন
প্রস্তুিকৃি

িাবরখ

৩

১৫-০৭-২০২১

২০-০৭-২০২১

২৩-০৭-২০২১

২৬-০৭-২০২১

৩০-০৭-২০২১

১৫.৪ উদ্ভািন কেিপবরকল্পনার
িাবষক স্ব-মূল্যােন প্রবিদ্দিদন
মন্ত্রর্ালে/ বিভাদ্দে মপ্ররর্

১৫.৪.১ মূল্যােন
প্রবিদ্দিদন মপ্রবরি

িাবরখ

১

২০-০৭-২০২১

২৩-০৭-২০২১

২৬-০৭-২০২১

৩০-০৭-২০২১

০৫-০৮-২০২১

