
 

পাওয়ার গ্রীড ক াম্পানী অব বাাংলাদেশ ললিঃ -এর বালষ ি  উদ্ভাবন  র্ িপলর ল্পনা ২০১৯-২০২০

ক্রর্ 
উদেশ্য 

(Objectives) 

লবষদয়র 

র্ান 

 (Weight of 

Objectives) 

 ার্ িক্রর্ 

(Activities) 

 র্ িসম্পােন 

সূচ  

(Performance 

Indicators) 

 

এ   

(Unit) 

 র্ িসম্পােন 

সূচদ র র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যর্াত্রা/লনর্ িায়  ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for 2019-2020)   

অসাধারর্ অলি উত্তর্ উত্তর্ চললি র্ান 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ 

১ 

উদ্ভাবন 

 র্ িপলর ল্পনা 

প্রণয়ন  

7 

১.১ বালষ ি  উদ্ভাবন  র্ িপলর ল্পনা 

প্রর্য়ন 

১.১.১ র্ িপলর ল্পনা 

প্রর্ীি 
িালরখ 4 ৩০-৬-1৯ ৪-৭-1৯ 8-৭-1৯ ১1-৭-1৯ 

১.২ বালষ ি  উদ্ভাবন  র্ িপলর ল্পনা   

র্ন্ত্রর্ালয়/লবভাদে কপ্ররর্  

১.২.১ র্ন্ত্রর্ালয়/ লবভাদে 

কপ্রলরি  

িালরখ 
১ 4-৭-1৯ ১1-৭-1৯ ১6-৭-1৯ ২২-৭-1৯ 

১.৩ বালষ ি  উদ্ভাবন  র্ িপলর ল্পনা  

তথ্য বাতায়নন প্র াশ 

১.৩.১ িথ্য বািায়দন 

প্র ালশি 

তারিখ 
২ ১0-৭-1৯ ১4-৭-1৯ 18-৭-1৯ ২2-৭-১৯ 

২ 

ইদনাদভশন টিদর্র 

সভা 
৬ 

২.১ ইদনাদভশন টিদর্র সভা 

অনুষ্ঠান 
২.১.১ সভা অনুলষ্ঠি  

সাংখ্যা 

 
৪ ৬ ৫ ৪ ৩ 

২.২ ইদনাদভশন টিদর্র সভার 

লসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 
২.২.১  লসদ্ধান্ত বাস্তবালয়ি   % 2 ৯৫ ৮০ ৭৫ ৭০ 

৩ 

উদ্ভাবন খানত 

(ক াড নম্বি-

3257105) 

বরাে 

৪ 

৩.১ উদ্ভাবন-সাংক্রান্ত  ার্ িক্রর্ 

বাস্তবায়দন বাদেট  বরাে  
৩.১.১ বাদেট বরােকৃি  টা া ২ 

 

১৫ লক্ষ 
   

৩.২ উদ্ভাবন-সাংক্রান্ত  ার্ িক্রর্ 

বাস্তবায়দন বরােকৃি অর্ ি ব্যয়  

৩.২.১ উদ্ভাবন-সাংক্রান্ত 

 ার্ িক্রর্ বাস্তবায়দন 

বরােকৃি অর্ ি ব্যলয়ি  

% ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

৪ সক্ষ্র্িা বৃলদ্ধ 9 

৪.১ উদ্ভাবন ও কসবা সহলে রর্ 

লবষদয় এ  লেদনর  র্ িশালা/ 

কসলর্নার 

৪.১.১  র্ িশালা/ 

কসলর্নার অনুলষ্ঠি 
সাংখ্যা  ৩ ৩ ২ ১ - 

৪.২ উদ্ভাবদন সক্ষ্র্িা বৃলদ্ধর লদক্ষ্য 

দুই লেদনর প্রলশক্ষ্র্ আদয়ােন  

৪.২.১ প্রলশক্ষ্র্ 

আদয়ালেি 

সাংখ্যা  

(েন) 
৩ ১ - - - 

৪.৩ কসবা সহলে রদর্ সক্ষ্র্িা 

বৃলদ্ধর লদক্ষ্য দুই লেদনর প্রলশক্ষ্র্ 

আদয়ােন 

৪.৩.১ প্রলশক্ষ্র্ 

আদয়ালেি 

সাংখ্যা  

(েন) 
3 ১ - - - 



ক্রর্ 
উদেশ্য 

(Objectives) 

লবষদয়র 

র্ান 

 (Weight of 

Objectives) 

 ার্ িক্রর্ 

(Activities) 

 র্ িসম্পােন 

সূচ  

(Performance 

Indicators) 

 

এ   

(Unit) 

 র্ িসম্পােন 

সূচদ র র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যর্াত্রা/লনর্ িায়  ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for 2019-2020)   

অসাধারর্ অলি উত্তর্ উত্তর্ চললি র্ান 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ 

৫ 

স্বীয় েপ্তদরর 

কসবায় উদ্ভাবনী 

ধারর্া/ উদযাে 

আহবান, র্াচাই-

বাছাই-সাংক্রান্ত 

 ার্ িক্রর্ 

৩ 

৫.১ উদ্ভাবনী উদযাে/ধারর্া 

আহবান এবাং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী  

ধরর্াগুদলা র্াচাই-বাছাইপূব ি  

িালল া িথ্য বািায়দন প্র াশ  

৫.১.১ উদ্ভাবনী উদযাদের 

িালল া িথ্য বািায়দন 

প্র ালশি 

িালরখ ৩ ৩-1১-১৯ ৫-11-১৯ ১০-11-১৯ ১7-11-১৯ 

৬ 

উদ্ভাবনী উদযাদের 

পাইলটিাং 

বাস্তবায়ন 

7 

৬.১ ন্যযনির্ এ টি উদ্ভাবনী 

উদযাদের পাইলটিাং বাস্তবায়দনর 

সর ালর আদেশ োলর 

৬.১.১ পাইলটিাং 

বাস্তবায়দনর আদেশ 

োলরকৃি 

িালরখ ৪ ১৯-1২-১৯ ২৪-1২-১৯ ৩০-1২-১৯ 5-১-২০ 

৬.২ উদ্ভাবনী উদযাদের পাইলটিাং 

বাস্তবায়ন মূল্যায়ন 

৬.২.১ পাইলটিাং 

বাস্তবায়ন মূল্যারয়ত 
তারিখ ৩ ১-০৩-২০ ৫-৩-২০ ১০-৩-২০ ১৫-৩-২০ 

৭ 

উদ্ভাবন প্রেশ িনী 

(কশাদ লসাং) 
৬ 

৭.১ ন্যযনির্ এ টি উদ্ভাবন 

র্ন্ত্রর্ালয়/লবভাে  র্তি  আদয়ালেি 

প্রেশ িনীদি (কশাদ লসাং) অংশগ্রহণ 

৭.১.১ আদয়ালেি উদ্ভাবন 

প্রেশ িনীদি অাংশগ্রহর্ 
িালরখ ৬ ১৫-০৫-২০ ২২-৫-২০ ২৯-৫-২০ ১০-৬-২০ 

৮ 

উদ্ভাবনী উদযাে 

আঞ্চলল  ও 

োিীয় পর্ িাদয় 

বাস্তবায়ন 

৭ 

৮.১ ন্যযনির্ এ টি উদ্ভাবনী উদযাে 

আঞ্চলল / োিীয় পর্ িাদয় 

বাস্তবায়ন 

৮.১.১ বাস্তবায়দনর েন্য 

অলিস আদেশ োলরকৃি  

 

িালরখ 
৭ 

 

 

১০-৬-20 ১৬-৬-20 ২০-৬-20 ২৫-৬-20 

৯ 

স্বীকৃলি বা 

প্রকণােনা প্রোন 
9 

৯.১ উদ্ভাব ের্দ  প্রশাংসাসূচ  

উপ-আনুষ্ঠালন  পত্র/সনেপত্র 

/কক্রস্ট/ পুরস্কার প্রোন 

৯.১.১ প্রশাংসাসূচ  উপ-

আনুষ্ঠালন  পত্র/ সনেপত্র 

/কক্রস্ট/ পুরস্কার প্রোনকৃি 

সাংখ্যা 

(জন) 
4 ৩ ২ ১ - 

৯.২ উদ্ভাব ের্দ  কেনশ লশক্ষ্া 

সির/প্রলশক্ষ্র্ /নদলে কশয়ালরাং  

কপ্রাগ্রাদর্ কপ্ররর্ 

৯.২.১ লশক্ষ্া সির/ 

প্রলশক্ষ্র্/নদলে কশয়ালরাং  

কপ্রাগ্রাদর্ কপ্রলরি 

সাংখ্যা 

(েন) 
2 ২ ১ - - 

৯.৩ উদ্ভাবন  ার্ যক্রনেি সনে 

সম্পৃক্ত  ে য তযাগণন  লবদেদশ 

লশক্ষ্া সির/ প্রলশক্ষ্র্ /নদলে 

কশয়ালরাং  কপ্রাগ্রাদর্ কপ্ররর্  

৯.৩.১ লশক্ষ্া সির/ 

প্রলশক্ষ্র্/নদলে কশয়ালরাং  

কপ্রাগ্রাদর্ কপ্রলরি  

সাংখ্যা  

(জন) 
3 

 

 

৫ ৪ ৩ ২ 



ক্রর্ 
উদেশ্য 

(Objectives) 

লবষদয়র 

র্ান 

 (Weight of 

Objectives) 

 ার্ িক্রর্ 

(Activities) 

 র্ িসম্পােন 

সূচ  

(Performance 

Indicators) 

 

এ   

(Unit) 

 র্ িসম্পােন 

সূচদ র র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যর্াত্রা/লনর্ িায়  ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for 2019-2020)   

অসাধারর্ অলি উত্তর্ উত্তর্ চললি র্ান 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ 

১০ 

তথ্য 

বাতায়নহালনাগাে

 িণ 

8 

১০.১ ইননানেশন টিনেি পূণ যাে 

তথ্যসহ বছিরেরি  উদ্ভাবননি  

স ল তথ্য আপনলাড/ 

হালনাগাে িণ 

১০.১.১ উদ্ভাবনের তথ্য 

আপনলাডকৃত/ 

হালনাগােকৃত 

রনয়রেত 

(%) 
৪ 100 90 80 70 

১০.২ বছরভিভিক পাইলট ও 

বাস্তবাভিত সেবা েহভিকরনের 

তথ্য আপনলাড/ হালনাগাে িণ 

১০.২.১ সেবা 

েহভিকরনের তথ্য 

আপনলাড/ হালনাগােকৃত 

 % ২ 100 90 80 70 

১০.৩ বাস্তবাভিত ভিভিটাল-সেবার 

তথ্য আপনলাড/ হালনাগাে িণ 

 

১০.৩.১ ভিভিটাল-সেবার 

তথ্য আপনলাড/ 

হালনাগােকৃত 

% 2 100 90 80 70 

১১ 
রডরজটাল কসবা 

ততরি ও বাস্তবায়ন 
৪ 

 ১১.১ ন্যূেতম একটি ভিভিটাল 

সেবা ততরি ও বাস্তবায়ন  িা 

 

১১.১.১ একটি ভিভিটাল 

সেবা বাস্তবাভিত 
তারিখ ৪ ১৫-২-২০ ১৫-৩-২০ ৩১-৩-২০ ৩০-৪-২০ 

১২ কসবা সহরজ িণ ৮ 

১২.১ ন্যূেতম একটি কসবা পদ্ধরত 

সহরজ িনণি পাইলটিং বাস্তবায়ন 

১২.১.১ সহরজ িনণি 

পাইলটিং বাস্তবায়ননর 

অভিে আনেশ িাভরকৃত 

 

তারিখ 4 ১৫-১০-১৯ ২০-১০-১৯ 

 

২৪-১০-১৯ 

 

২৮-১০-১৯ 

১২.২ ন্যূেতম একটি কসবা পদ্ধরত 

সহরজ িণ োরানেনশ েম্প্রোরে/ 

সরভিনকশে 

 ১২.২.১ সেবা সহরজ িণ   

বাস্তবায়নন চুড়ান্ত অরিস 

আনেশ িাভরকৃত 

 

তারিখ 4 ১৫-০৪-২০ ৩০-৪-২০ ১৫-৫-২০ ৩০-৫-২০ 

১৩ পভরবীক্ষে ৭ 

১৩.১ উদ্ভাবেগনের উদ্ভাবেী উনযাগ 

বাস্তবািে কম মপভরকল্পো 

(কূানলণ্ডার) প্রেিে কার্ মক্রম 

পভরবীক্ষে  

১৩.১.১ উদ্ভাবেগনের 

উদ্ভাবেী উনযাগ 

বাস্তবািে কম মপভরকল্পো 

প্রেীত  

িালরখ  ৩ ১৯-1২-১৯ ২৪-1২-১৯ ৩০-11-১৯ 5-১-২০ 

১৩.২  উদ্ভাবেী উনযাগ বাস্তবািে 

অগ্রগভত পভরবীক্ষে   

১৩.২.১ উদ্ভাবকগনের 

েনে উদ্ভাবেী উনযাগ 

বাস্তবািে অগ্রগভত ভবষনি 

টিনমর েিা আনিাভিত 

সাংখ্যা ২ ৩ ২ ১ - 

১৩.৩ র্াঠ পর্ িাদয় চলর্ান উদ্ভাবনী 

প্র ল্পসমূহ সদরেলর্ন পলরেশ িন ও 

প্রদয়ােনীয় সহায়িা প্রোন 

১৩.৩.১ প্র ল্প 

পলরেশ িনকৃি এবাং 

সহায়িা প্রোনকৃি      

সাংখ্যা 

( য়টি) 
২ ৩ ২ ১ - 



ক্রর্ 
উদেশ্য 

(Objectives) 

লবষদয়র 

র্ান 

 (Weight of 

Objectives) 

 ার্ িক্রর্ 

(Activities) 

 র্ িসম্পােন 

সূচ  

(Performance 

Indicators) 

 

এ   

(Unit) 

 র্ িসম্পােন 

সূচদ র র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যর্াত্রা/লনর্ িায়  ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for 2019-2020)   

অসাধারর্ অলি উত্তর্ উত্তর্ চললি র্ান 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ 

১৪ 

 

ডকুনেনেশন  

প্র াশনা  

7 

১৪.১ বাস্তবালয়ি উদ্ভাবনী উদযাদের 

ডকুদর্দেশন তিলর ও প্র াশনা 

(পাইলট ও সম্প্রসালরি) 

১৪.১.১ ডকুদর্দেশন  

প্র ালশি 

 

িালরখ 
৪ ২০-০৫-২০ ২৫-৫-২০ ৩১-৫-২০ ১০-৬-২০ 

১৪.২ সেবা েহভিকরনের 

িকুনমনেশে তিলর ও প্র াশনা 

১৪.২.১ িকুনমনেশে 

প্রকাভশত 
তারিখ ৩ ২০-০৫-২০ ২৫-৫-২০ ৩১-৫-২০ ১০-৬-২০ 

1৫ 

উদ্ভাবন 

 র্ িপলর ল্পনা 

মূল্যায়ন 

৮ 

১৫.১ উদ্ভাবন পলর ল্পনার অধ ি-

বালষ  স্ব-মূল্যায়ন 

১৫.১.১ অধ ি- বালষ ি  

প্ররতনবেন স্ব-মূল্যালয়ি 

িালরখ 
৩ ৩০-1-২০ ৫-২-২০ ১০-২-২০ ১৭-২-২০ 

১৫.২ উদ্ভাবন  ে যপলর ল্পনার অধ ি- 

বালষ ি  মূল্যায়ন প্রলিদবেন 

র্ন্ত্রর্ালয়/ লবভাদে কপ্ররর্ 

১৫.২.১ অধ ি- বালষ ি  

মূূ্ল্যায়ন  প্রলিদবেন 

কপ্রলরি  

িালরখ 
১ ৫-২-২০ ১০-২-২০ ১৭-২-২০ ২০-২-২০ 

১৫.৩ উদ্ভাবন  ে যপলর ল্পনার 

বালষ  স্ব-মূল্যায়ন  

১৫.৩.১ বালষ ি  মূল্যায়ন 

প্রলিদবেন প্রস্তুিকৃি  

িালরখ 
৩ ১৫-৭-২০ ২০-৭-২০ ২৩-৭-২০ ২৬-৭-২০ 

১৫.৪ উদ্ভাবন  ে যপলর ল্পনার 

বালষ  স্ব-মূল্যায়ন প্রলিদবেন  

র্ন্ত্রর্ালয়/ লবভাদে কপ্ররর্ 

১৫.৪.১ মূল্যায়ন   

প্রলিদবেন কপ্রলরি 

িালরখ 
১ ২০-৭-২০ ২৩-৭-২০ ২৬-৭-২০ ৩০-7-২০ 

 


