
বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা ২০২০-২০২১ 

সংস্থা: বাাংলাদেশ মিউমনমিপল ডেদেলপদিন্ট ফান্ড (মবএিমেএফ) 

ক্রর্ 
উদ্দেশ্য 

(Objectives) 

র্বষদ্দেি র্ান 

(Weight 

of 

Objective

s) 

কার্ িক্রর্ 

(Activities) 

কর্ িসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ িসম্পাদন 

সূচদ্দকি র্ান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

লক্ষ্যর্াত্রা/র্নর্ িােক ২০২০-২০২১ 

(Target /Criteria Value for ২০২০-২০২১)   

অসাধাির্ অর্ি উত্তর্ উত্তর্ চলর্ি র্ান 
চলর্ি 

র্াদ্দনি র্নদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ 
উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা 

প্রণয়ন  
১০ 

১.১ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা 

প্রর্েন 
১.১.১কর্ িপর্িকল্পনা প্রর্ীি িার্িখ ৪ ২৫-৮-২০২০ ৪-৯-২০২০ ৮-৯-২০২০ ১১-৯-২০২০ ১৬-৯-২০২০ 

১.২ উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা 

র্হার্ািী / আপদকাল 

মর্াকাদ্দবলাি সাদ্দে সম্পৃক্তিা 

১.২.১ প্রর্ীি 

কর্ িপর্িকল্পনাে র্হার্ািী / 

আপদকাল মর্াকাদ্দবলাে 

র্বদ্দেষ পদদ্দক্ষ্দ্দপি রুপদ্দিখা 

প্রকাে 

তামিখ 
৩ ২৫-৮-২০২০ ৪-৯-২০২০ ৮-৯-২০২০ ১১-৯-২০২০ ১৬-৯-২০২০ 

১.৩ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা   

র্ন্ত্রর্ালে / র্বভাদ্দে মপ্রির্  

১.৩.১ র্ন্ত্রর্ালে / র্বভাদ্দে 

মপ্রর্িি  

িার্িখ 
১ 

৩০-৮-

২০২০ 
৪-৯-২০২০ ৮-৯-২০২০ ১১-৯-২০২০ ১৬-৯-২০২০ 

১.৪ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা  

তথ্য বাতায়দন প্রকাে 

১.৪.১ িথ্য বািােদ্দন 

প্রকার্েি 

তামিখ 
২ 

৩০-৮-

২০২০ 
৪-৯-২০২০ ৮-৯-২০২০ ১১-৯-২০২০ ১৬-৯-২০২০ 

২ ইদ্দনাদ্দভেন টিদ্দর্ি সভা ৬ 

২.১ ইদ্দনাদ্দভেন টিদ্দর্ি সভা 

অনুষ্ঠান 
২.১.১ সভা অনুর্ষ্ঠি  

সংখ্যা 

 
৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ 

২.২ ইদ্দনাদ্দভেন টিদ্দর্ি সভাি 

র্সদ্ধান্ত বাস্তবােন 
২.২.১  র্সদ্ধান্ত বাস্তবার্েি   % ২ ৯৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ 

৩ 
উদ্ভাবন খাদত (ড াে 

নম্বি-৩২৫৭১০৫) বিাে 
৪ 

৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্ িক্রর্ 

বাস্তবােদ্দন বাদ্দেট  বিাে  
৩.১.১ বাদ্দেট বিােকৃি টাকা ২ ১.২০     

৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্ িক্রর্ 

বাস্তবােদ্দন বিােকৃি অে ি ব্যে  

৩.২.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত 

কার্ িক্রর্ বাস্তবােদ্দন 

বিােকৃি অে ি ব্যর্েি  

% ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ 

৪ সক্ষ্র্িা বৃর্দ্ধ ৯ 

৪.১ উদ্ভাবন ও মসবা সহর্েকির্ 

র্বষদ্দে এক র্দদ্দনি কর্ িোলা/ 

মসর্র্নাি 

৪.১.১ কর্ িোলা / মসর্র্নাি 

অনুর্ষ্ঠি 
সংখ্যা ৩ ১     

৪.২ উদ্ভাবদ্দন সক্ষ্র্িা বৃর্দ্ধি 

লদ্দক্ষ্য দুই র্দদ্দনি প্রর্েক্ষ্র্ 

আদ্দোেন  

৪.২.১ প্রর্েক্ষ্র্ আদ্দোর্েি 
সংখ্যা 

(েন) 
৩ ৩ ২ ১   



ক্রর্ 
উদ্দেশ্য 

(Objectives) 

র্বষদ্দেি র্ান 

(Weight 

of 

Objective

s) 

কার্ িক্রর্ 

(Activities) 

কর্ িসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ িসম্পাদন 

সূচদ্দকি র্ান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

লক্ষ্যর্াত্রা/র্নর্ িােক ২০২০-২০২১ 

(Target /Criteria Value for ২০২০-২০২১)   

অসাধাির্ অর্ি উত্তর্ উত্তর্ চলর্ি র্ান 
চলর্ি 

র্াদ্দনি র্নদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

৪.৩ মসবা সহর্েকিদ্দর্ সক্ষ্র্িা 

বৃর্দ্ধি লদ্দক্ষ্য দুই র্দদ্দনি প্রর্েক্ষ্র্ 

আদ্দোেন 

৪.৩.১ প্রর্েক্ষ্র্ আদ্দোর্েি 
সংখ্যা 

(েন) 
৩ ৩ ২ ১   

৫ 

স্বীে দপ্তদ্দিি মসবাে 

উদ্ভাবনী ধাির্া/ উদ্দযাে 

আহবান, র্াচাই-বাছাই-

সংক্রান্ত কার্ িক্রর্ 

৪ 

৫.১ উদ্ভাবনী উদ্দযাে/ধাির্া 

আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী  

ধির্াগুদ্দলা  র্াচাই-বাছাইপূব িক 

িার্লকা িথ্য বািােদ্দন প্রকাে  

৫.১.১ উদ্ভাবনী উদ্দযাদ্দেি 

িার্লকা িথ্য বািােদ্দন 

প্রকার্েি 

িার্িখ ৪ ৩-১১-২০২০ ৫-১১-২০২০ ১০-১১-২০২০ ১৭-১১-২০২০ ২০-১১-২০২০ 

৬ 
উদ্ভাবনী উদ্দযাদ্দেি 

পাইলটিং বাস্তবােন 
৬ 

৬.১ ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবনী 

উদ্দযাদ্দেি পাইলটিং বাস্তবােদ্দনি 

সিকার্ি আদ্দদে োর্ি 

৬.১.১ পাইলটিং 

বাস্তবােদ্দনি আদ্দদে 

োর্িকৃি 

িার্িখ ৩ ১৯-১২-২০২০ ২৪-১২-২০২০ ৩০-১১-২০২০ ৫-১-২০২১ ১০-১-২০২১ 

৬.২ উদ্ভাবনী উদ্দযাদ্দেি পাইলটিং 

বাস্তবােন মূল্যায়ন  

৬.২.১ পাইলটিং বাস্তবােন 

মূল্যাময়ত 
তামিখ ৩ ১-০৩- ২০২১ ৫-৩- ২০২১ ১০-৩- ২০২১ ১৫-৩- ২০২১ ১৯-৩- ২০২১ 

৭ 
উদ্ভাবন প্রদে িনী 

(মোদ্দকর্সং) 
৬ 

৭.১ ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবন 

র্ন্ত্রর্ালে/র্বভাে কর্তিক 

আদ্দোর্েি প্রদে িনীদ্দি 

(মোদ্দকর্সং) অাংশগ্রহণ 

৭.১.১ আদ্দোর্েি উদ্ভাবন 

প্রদে িনীদ্দি অংেগ্রহর্ 
িার্িখ ৬ ১৫-০৫-২০২১ ২২-৫-২০২১ ২৯-৫-২০২১ ১০-৬-২০২১ ১৫-৬-২০২১ 

৮ 

উদ্ভাবনী উদ্দযাে 

আঞ্চর্লক ও োিীে 

পর্ িাদ্দে বাস্তবােন 

৮ 

৮.১ ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবনী 

উদ্দযাে আঞ্চর্লক/ োিীে পর্ িাদ্দে 

বাস্তবােন 

৮.১.১ বাস্তবােদ্দনি েন্য 

অর্িস আদ্দদে োর্িকৃি  
িার্িখ ৮ ১০-৬-২০২১ ১৬-৬-২০২১ ২০-৬-২০২১ ২৫-৬-২০২১ ৩০-৬-২০২১ 

৯ 
স্বীকৃর্ি বা প্রডণাদনা 

প্রদান 
৫ 

৯.১ উদ্ভাবকের্দ্দক প্রেংসাসূচক 

উপ-আনুষ্ঠার্নক পত্র/সনদপত্র 

/দ্দক্রস্ট/ পুিস্কাি প্রদান 

৯.১.১ প্রেংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠার্নক পত্র / সনদপত্র 

/ মক্রস্ট / পুিস্কাি 

প্রদানকৃি 

সংখ্যা 

(জন) 
৩ ১     

৯.২ উদ্ভাবকের্দ্দক ডেদশ র্েক্ষ্া 

সিি/প্রর্েক্ষ্র্ /নদ্দলে মেোর্িং  

মপ্রাগ্রাদ্দর্ মপ্রির্ 

৯.২.১ র্েক্ষ্া সিি / 

প্রর্েক্ষ্র্ / নদ্দলে মেোর্িং  

মপ্রাগ্রাদ্দর্ মপ্রর্িি 

সংখ্যা 

(েন) 
২ ১     

১০ 
তথ্য 

বাতায়নহালনাগাে িণ 
৮ 

১০.১ ইদনাদেশন টিদিি পূণ ণাঙ্গ 

তথ্যিহ বছিমেমি  উদ্ভাবদনি 

ি ল তথ্য আপদলাে / 

১০.১.১ উদ্ভাবদনি তথ্য 

আপদলােকৃত / 

হালনাগােকৃত 

মনয়মিত 

(%) 
৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 



ক্রর্ 
উদ্দেশ্য 

(Objectives) 

র্বষদ্দেি র্ান 

(Weight 

of 

Objective

s) 

কার্ িক্রর্ 

(Activities) 

কর্ িসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ িসম্পাদন 

সূচদ্দকি র্ান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

লক্ষ্যর্াত্রা/র্নর্ িােক ২০২০-২০২১ 

(Target /Criteria Value for ২০২০-২০২১)   

অসাধাির্ অর্ি উত্তর্ উত্তর্ চলর্ি র্ান 
চলর্ি 

র্াদ্দনি র্নদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

হালনাগাে িণ 

১০.২ বছিমেমি  পাইলট ও 

বাস্তবাময়ত ডিবা িহমজ িদণি 

তথ্য   আপদলাে / হালনাগাে িণ 

১০.২.১ ডিবা িহমজ িদণি 

তথ্য আপদলাে / 

হালনাগােকৃত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ 
৬০ 

১০.৩ বাস্তবাময়ত মেমজটাল-

ডিবাি তথ্য   আপদলাে/ 

হালনাগাে িণ 

১০.৩.১ মেমজটাল-ডিবাি 

তথ্য আপদলাে / 

হালনাগােকৃত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

১১ 
মেমজটাল ডিবা ততমি ও 

বাস্তবায়ন 
৪ 

 ১১.১ ন্যূনতি এ টি মেমজটাল 

ডিবা ততমি ও বাস্তবায়ন  িা 

১১.১.১ এ টি মেমজটাল 

ডিবা বাস্তবাময়ত 
তামিখ ৪ ১৫-২-২০২১ ১৫-৩-২০২১ ৩১-৩-২০২১ ৩০-৪-২০২১ ৩০-৫-২০২১ 

১২ ডিবা িহমজ িণ ৮ 

১২.১ ন্যূনতি এ টি ডিবা পদ্ধমত 

িহমজ িদণি পাইলটিাং বাস্তবায়ন 

১২.১.১ িহমজ িদণি 

পাইলটিাং বাস্তবায়দনি 

অমফি আদেশ জামিকৃত 

তামিখ ৪ ১৫-১২-২০২০ ২০-১২-২০২০ ২৪-১২-২০২০ ২৮-১২-২০২০ ৩০-১২-২০২০ 

১২.২ ন্যূনতি এ টি ডিবা পদ্ধমত 

িহমজ িণ িািাদেদশ িম্প্রিািণ/ 

ডিমিদ শন 

 ১২.২.১ ডিবা িহমজ িণ   

বাস্তবায়দন চুড়ান্ত অমফি 

আদেশ জামিকৃত 

তামিখ ৪ ১৫-১২- ০২০ ২০-১২-২০২০ ২৪-১২-২০২০ ২৮-১২-২০২০ ৩০-১২-২০২০ 

১৩ পমিবীক্ষণ ৭ 

১৩.১ উদ্ভাবনগদণি উদ্ভাবনী 

উদযাগ বাস্তবায়ন  ি ণপমি ল্পনা 

( ূাদলণ্ডাি) প্রণয়ন  ার্ ণক্রি 

পমিবীক্ষণ  

১৩.১.১ উদ্ভাবনগদণি 

উদ্ভাবনী উদযাগ বাস্তবায়ন 

 ি ণপমি ল্পনা প্রণীত  

িার্িখ ৩ ১৯-১২-২০২০ ২৪-১২-২০২০ ৩০-১১-২০২০ ৫-১-২০২১ ১০-১-২০২১ 

১৩.২  উদ্ভাবনী উদযাগ বাস্তবায়ন 

অগ্রগমত পমিবীক্ষণ   

১৩.২.১ উদ্ভাব গদণি িদঙ্গ 

উদ্ভাবনী উদযাগ বাস্তবায়ন 

অগ্রগমত মবষদয় টিদিি িো 

আদয়ামজত 

সংখ্যা ২ ৩ ২ ১ - - 

১৩.৩ র্াঠ পর্ িাদ্দে চলর্ান 

উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সদ্দিের্র্ন 

পর্িদে িন ও প্রদ্দোেনীে সহােিা 

প্রদান 

১৩.৩.১ প্রকল্প পর্িদে িনকৃি 

এবং সহােিা প্রদানকৃি      

সংখ্যা 

( য়টি) 
২ িাঠ পর্ ণাদয় ড ান শাখা অমফি ডনই। 

১৪ 
 

েকুদিদন্টশন  প্র াশনা  
৭ 

১৪.১ বাস্তবার্েি উদ্ভাবনী 

উদ্দযাদ্দেি ডকুদ্দর্দ্দেেন তির্ি ও 

প্রকােনা (পাইলট ও সম্প্রসার্িি) 

১৪.১.১ ডকুদ্দর্দ্দেেন  

প্রকার্েি 

 

িার্িখ 
৪ ২০-০৫-২০২১ ২৫-৫-২০২১ ৩১-৫-২০২১ ১০-৬-২০২১ ১৫-৬-২০২১ 



ক্রর্ 
উদ্দেশ্য 

(Objectives) 

র্বষদ্দেি র্ান 

(Weight 

of 

Objective

s) 

কার্ িক্রর্ 

(Activities) 

কর্ িসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ িসম্পাদন 

সূচদ্দকি র্ান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

লক্ষ্যর্াত্রা/র্নর্ িােক ২০২০-২০২১ 

(Target /Criteria Value for ২০২০-২০২১)   

অসাধাির্ অর্ি উত্তর্ উত্তর্ চলর্ি র্ান 
চলর্ি 

র্াদ্দনি র্নদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১৪.২ ডিবা িহমজ িদণি 

েকুদিদন্টশন তির্ি ও প্রকােনা 

১৪.২.১ েকুদিদন্টশন 

প্র ামশত 
তামিখ ৩ ২০-০৫-২০২১ ২৫-৫-২০২১ ৩১-৫-২০২১ ১০-৬-২০২১ ১৫-৬-২০২১ 

১৫ 
উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা 

মূল্যায়ন 
৮ 

১৫.১ উদ্ভাবন পর্িকল্পনাি অধ ি-

বার্ষক স্ব-মূল্যােন 

১৫.১.১ অধ ি- বার্ষ িক 

প্রমতদবেন স্ব-মূল্যার্েি 
িার্িখ ৩ ৩০-১-২০২১ ৫-২-২০২১ ১০-২-২০২১ ১৭-২-২০২১ ২০-২-২০২১ 

১৫.২  উদ্ভাবন  ি ণপর্িকল্পনাি 

অধ ি- বার্ষ িক মূল্যােন প্রর্িদ্দবদন 

র্ন্ত্রর্ালে/ র্বভাদ্দে মপ্রির্ 

১৫.২.১ অধ ি- বার্ষ িক 

মূূ্ল্যােন  প্রর্িদ্দবদন মপ্রর্িি  
িার্িখ ১ ৫-২-২০২১ ১০-২-২০২১ ১৭-২-২০২১ ২০-২-২০২১ ২৫-২-২০২১ 

১৫.৩ উদ্ভাবন  ি ণপর্িকল্পনাি 

বার্ষক স্ব-মূল্যােন  

১৫.৩.১ বার্ষ িক মূল্যােন 

প্রর্িদ্দবদন প্রস্তুিকৃি  
িার্িখ ৩ ১৫-৭-২০২১ ২০-৭-২০২১ ২৩-৭-২০২১ ২৬-৭-২০২১ ৩০-৭-২০২১ 

১৫.৪ উদ্ভাবন  ি ণপর্িকল্পনাি 

বার্ষক স্ব-মূল্যােন প্রর্িদ্দবদন  

র্ন্ত্রর্ালে / র্বভাদ্দে মপ্রির্ 

১৫.৪.১ মূল্যােন   

প্রর্িদ্দবদন মপ্রর্িি 
িার্িখ ১ ২০-৭-২০২১ ২৩-৭-২০২১ ২৬-৭-২০২১ ৩০-৭-২০২১ ৫-৮-২০২১ 

 


