
বিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর িাবষ িক উদ্ভাবন কম িপবরকল্পনা ২০১৯-২০২০ 

ক্রম 
উদ্দেশ্য 

(Objectives) 

বিষদ্দের মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for 2019-2020)   

 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ 

উদ্ভািন 

কম িপবরকল্পনা 

প্রণয়ন  

৯ 

১.১ িাবষ িক উদ্ভািন কম িপবরকল্পনা 

প্রণয়ন 
১.১.১কম িপবরকল্পনা প্রণীত তাবরখ ৪ ৩০-৬-২০১৯ 

১.২ িাবষ িক উদ্ভািন কম িপবরকল্পনা   

মন্ত্রণালয়/বিভাদে প্রপ্ররণ  

১.২.১ মন্ত্রণালয়/ বিভাদে 

প্রপ্রবরত  

তাবরখ 
১ ৪-৭- ২০১৯ 

১.৩ িাবষ িক উদ্ভািন কম িপবরকল্পনা  

তথ্য বাতায়নন প্রকাশ 

১.৩.১ তথ্য িাতায়দন 

প্রকাবশত 

তারিখ 
২ ১০-৭- ২০১৯ 

২ 

ইদনাদভশন টিদমর 

সভা 
৬ 

২.১ ইদনাদভশন টিদমর সভা 

অনুষ্ঠান 
২.১.১ সভা অনুবষ্ঠত  

সাংখ্যা 

 
৪ ২৭ অগাস্ট’২০১৯ 

২.২ ইদনাদভশন টিদমর সভার 

বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 
২.২.১  বসদ্ধান্ত িাস্তিাবয়ত   % ২ ইননানেশন টিনেি সোি ৯০% রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হনয়নে 

৩ 

উদ্ভািন খানত 

(ক াড নম্বি-

3257105) 

িরাদ্দ 

৪ 

৩.১ উদ্ভাবন-সাংক্রান্ত কার্ িক্রম 

িাস্তিায়দন িাদেট  িরাদ্দ  
৩.১.১ িাদেট িরাদ্দকৃত  টাকা ২ 

৫০ লক্ষ 

৩.২ উদ্ভাবন-সাংক্রান্ত কার্ িক্রম 

িাস্তিায়দন িরাদ্দকৃত অর্ ি ব্যয়  

৩.২.১ উদ্ভািন-সাংক্রান্ত 

কার্ িক্রম িাস্তিায়দন 

িরাদ্দকৃত অর্ ি ব্যবয়ত  

% ২ -- 

৪ সক্ষমতা বৃবদ্ধ ৯ 

৪.১ উদ্ভািন ও প্রসিা সহবেকরণ 

বিষদয় এক বেদনর কম িশালা/ 

প্রসবমনার 

৪.১.১ কম িশালা/ প্রসবমনার 

অনুবষ্ঠত 
সাংখ্যা  ৩ -- 

৪.২ উদ্ভািদন সক্ষমতা বৃবদ্ধর 

লদক্ষে দুই বেদনর প্রবশক্ষণ 

আদয়ােন  

৪.২.১ প্রবশক্ষণ আদয়াবেত 
সাংখ্যা  

(েন) 
৩ 

২৫ জন প্ররশক্ষণপ্রাথী রননয় ২০/০৯/২০১৯ ও ২৭/০৯/২০১৯ 

তারিনখ ০২ রিননি প্ররশক্ষণ আনয়াজন  িা  হনয়নে। 

৪.৩ সসিা সহবিকরদ্দর্ সক্ষ্মতা 

বৃবির লদ্দক্ষ্য দুই বদদ্দনর প্রবিক্ষ্র্ 

আদ্দোিন 

৪.৩.১ প্রবিক্ষ্র্ আদ্দোবিত 

সংখ্যা  

(িন) 
৩ -- 

৫ 

স্বীয় েপ্তদরর প্রসিায় 

উদ্ভািনী ধারণা/ 

উদযাে আহিান, 

৩ 

৫.১ উদ্ভািনী উদযাে/ধারণা 

আহিান এিাং প্রাপ্ত উদ্ভািনী  

ধরণাগুদলা  র্াচাই-িাছাইপূি িক 

৫.১.১ উদ্ভািনী উদযাদের 

তাবলকা তথ্য িাতায়দন 

প্রকাবশত 

তাবরখ ৩ 
০৭ টি  ে মপরি ল্পনা প্রাথরে  োনব প্রণয়ন  িা হনয়নে, যা 

যাচাই বাচাই চলনে। 



ক্রম 
উদ্দেশ্য 

(Objectives) 

বিষদ্দের মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for 2019-2020)   

 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

র্াচাই-িাছাই-

সাংক্রান্ত কার্ িক্রম 

তাবলকা তথ্য িাতায়দন প্রকাশ  

৬ 

উদ্ভািনী উদযাদের 

পাইলটিাং 

িাস্তিায়ন 

৭ 

৬.১ ন্যেনতম একটি উদ্ভািনী 

উদযাদের পাইলটিাং িাস্তিায়দনর 

সরকাবর আদেশ োবর 

৬.১.১ পাইলটিাং 

িাস্তিায়দনর আদেশ 

োবরকৃত 

তাবরখ ৪ 
কোবাইল অযাপনসি পাইলটিিং  ায মক্রে ০১/১১/২০১৯ হনত 

২০/১১/২০১৯ তারিখ পয মন্ত চলনব। 

৬.২ উদ্ভািনী উদযাদের পাইলটিাং 

িাস্তিায়ন মূল্যায়ন  

৬.২.১ পাইলটিাং িাস্তিায়ন 

মূল্যারয়ত 
তারিখ ৩ মূল্যায়ন চলোন 

৭ 

উদ্ভািন প্রেশ িনী 

(প্রশাদকবসাং) 
৬ 

৭.১ ন্যেনতম একটি উদ্ভািন 

মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তিক 

আদয়াবেত প্রেশ িনীদত 

(প্রশাদকবসাং) অিংশগ্রহণ 

৭.১.১ আদয়াবেত উদ্ভািন 

প্রেশ িনীদত অাংশগ্রহণ 
তাবরখ ৬ -- 

৮ 

উদ্ভািনী উদযাে 

আঞ্চবলক ও 

োতীয় পর্ িাদয় 

িাস্তিায়ন 

৭ 

৮.১ ন্যেনতম একটি উদ্ভািনী 

উদযাে আঞ্চবলক/ োতীয় পর্ িাদয় 

িাস্তিায়ন 

৮.১.১ িাস্তিায়দনর েন্য 

অবিস আদেশ োবরকৃত  

 

তাবরখ 
৭ 

রবোন প্রথেবানিি েনতা হজ্জ ফ্লাইনেি জন্য (রপ্র হজ্জ এবিং 

কপাস্ট হজ্জ) কোবাইল অযাপস (Biman Hajj Flight) 

চালু  নিনে । 

৯ 

স্বীকৃবত িা 

প্রণ োদনা প্রদান 
9 

৯.১ উদ্ভািকগর্দ্দক প্রিংসাসূচক 

উপ-আনুষ্ঠাবনক পত্র/সনদপত্র 

/দ্দক্রস্ট/ পুরস্কার প্রদান 

৯.১.১ প্রিংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠাবনক পত্র/ 

সনদপত্র /দ্দক্রস্ট/ পুরস্কার 

প্রদানকৃত 

সংখ্যা 

(জন) 
৪ --- 

৯.২ উদ্ভািকেণদক কিনশ বশক্ষা 

সির/প্রবশক্ষণ /নদলে প্রশয়াবরাং  

প্রপ্রাগ্রাদম প্রপ্ররণ 

৯.২.১ বশক্ষা সির/ 

প্রবশক্ষণ/নদলে প্রশয়াবরাং  

প্রপ্রাগ্রাদম প্রপ্রবরত 

সাংখ্যা 

(েন) 
 --- 

৯.৩ উদ্ভাবন  ায মক্রনেি সনে 

সম্পৃক্ত  ে ম তমাগণন  বিদেদশ 

বশক্ষা সির/ প্রবশক্ষণ /নদলে 

প্রশয়াবরাং  প্রপ্রাগ্রাদম প্রপ্ররণ  

৯.৩.১ বশক্ষা সির/ 

প্রবশক্ষণ/নদলে প্রশয়াবরাং  

প্রপ্রাগ্রাদম প্রপ্রবরত  

সাংখ্যা  

(জন) 
৩ 

--- 

১০ 

তথ্য 

বাতায়নহালনাগাি

 িণ 

৮ 

১০.১ ইননানেশন টিনেি পূণ মাে 

তথ্যসহ বেিরেরি  উদ্ভাবননি  

স ল তথ্য আপনলাড/ 

হালনাগাি িণ 

১০.১.১ উদ্ভাবননি তথ্য 

আপনলাডকৃত/ 

হালনাগািকৃত 

রনয়রেত 

(%) 
৪ 

তথ্য বাতায়ননি ইননানেশন  ণ মানি স ল তথ্য হালনাগাি 

িনয়নে। 



ক্রম 
উদ্দেশ্য 

(Objectives) 

বিষদ্দের মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for 2019-2020)   

 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১০.২ বেিরেরি  পাইলে ও 

বাস্তবারয়ত কসবা সহরজ িনণি 

তথ্য   আপনলাড/ হালনাগাি িণ 

 

১০.২.১ কসবা 

সহরজ িনণি তথ্য 

আপনলাড/ হালনাগািকৃত 

 % ২ ১০০    
 

১০.৩ বাস্তবারয়ত রডরজোল-

কসবাি তথ্য   আপনলাড/ 

হালনাগাি িণ 

 

১০.৩.১ রডরজোল-কসবাি 

তথ্য আপনলাড/ 

হালনাগািকৃত 

% ২ ১০০    
 

১১ 
রডরজোল কসবা 

ততরি ও বাস্তবায়ন 
৪ 

 ১১.১ ন্যযনতে এ টি রডরজোল 

কসবা ততরি ও বাস্তবায়ন  িা 

 

১১.১.১ এ টি রডরজোল 

কসবা বাস্তবারয়ত 
তারিখ ৪ ১৫-২-২০২০     

১২ কসবা সহরজ িণ ৮ 

১২.১ ন্যযনতে এ টি কসবা পদ্ধরত 

সহরজ িনণি পাইলটিিং বাস্তবায়ন 

১২.১.১ সহরজ িনণি 

পাইলটিিং বাস্তবায়ননি 

অরিস আনিশ জারিকৃত 

 

তারিখ ৪ ১৫-১০- ২০১৯ 

    

১২.২ ন্যযনতে এ টি কসবা পদ্ধরত 

সহরজ িণ সািানিনশ সম্প্রসািণ/ 

কিরিন শন 

 ১২.২.১ কসবা সহরজ িণ   

বাস্তবায়নন চুড়ান্ত অরিস 

আনিশ জারিকৃত 

 

তারিখ ৪ ১৫-০৪-২০২০     

১৩ পরিবীক্ষণ ৭ 

১৩.১ উদ্ভাবনগনণি উদ্ভাবনী 

উনযাগ বাস্তবায়ন  ে মপরি ল্পনা 

( যানলণ্ডাি) প্রণয়ন  ায মক্রে 

পরিবীক্ষণ  

১৩.১.১ উদ্ভাবনগনণি 

উদ্ভাবনী উনযাগ বাস্তবায়ন 

 ে মপরি ল্পনা প্রণীত  

 

তাবরখ  ৩ ১৯-১২-২০১৯     

১৩.২  উদ্ভাবনী উনযাগ বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত পরিবীক্ষণ   

১৩.২.১ উদ্ভাব গনণি 

সনে উদ্ভাবনী উনযাগ 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত রবষনয় 

টিনেি সো আনয়ারজত 

সাংখ্যা ২ ৩     

১৩.৩ মাঠ পর্ যাদ্দে চলমান 

উদ্ভািনী প্রকল্পসমূহ সদ্দরিবমন 

পবরদি যন ও প্রদ্দোিনীে সহােতা 

প্রদান 

১৩.৩.১ প্রকল্প 

পবরদি যনকৃত এিং সহােতা 

প্রদানকৃত      

সাংখ্যা 

( য়টি) 
২ ২ টি     

১৪ 

 

ডকুনেনেশন  

প্র াশনা  

৭ 

১৪.১ িাস্তিাবয়ত উদ্ভািনী 

উদযাদের ডকুদমদেশন ততবর ও 

প্রকাশনা (পাইলট ও সম্প্রসাবরত) 

১৪.১.১ ডকুদমদেশন  

প্রকাবশত 

 

তাবরখ 
৪ ২০-০৫-২০২০     



ক্রম 
উদ্দেশ্য 

(Objectives) 

বিষদ্দের মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/বনর্ যােক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for 2019-2020)   

 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১৪.২ কসবা সহরজ িনণি 

ডকুনেনেশন ততবর ও প্রকাশনা 

১৪.২.১ ডকুনেনেশন 

প্র ারশত 
তারিখ ৩ ২০-০৫-২০২০     

১৫ 

উদ্ভািন 

কম িপবরকল্পনা 

মূল্যায়ন 

৮ 

১৫.১ উদ্ভািন পবরকল্পনার অধ ি-

িাবষক স্ব-মূল্যায়ন 

১৫.১.১ অধ ি- িাবষ িক 

প্ররতনবিন স্ব-মূল্যাবয়ত 

তাবরখ 
৩ ৩০-১-২০২০     

১৫.২  উদ্ভািন  ে মপবরকল্পনার 

অধ ি- িাবষ িক মূল্যায়ন প্রবতদিেন 

মন্ত্রণালয়/ বিভাদে প্রপ্ররণ 

১৫.২.১ অধ ি- িাবষ িক 

মূূ্ল্যায়ন  প্রবতদিেন 

প্রপ্রবরত  

তাবরখ 
১ ৫-২-২০২০     

১৫.৩ উদ্ভািন  ে মপবরকল্পনার 

িাবষক স্ব-মূল্যায়ন  

১৫.৩.১ িাবষ িক মূল্যায়ন 

প্রবতদিেন প্রস্তুতকৃত  

তাবরখ 
৩ ১৫-৭-২০২০     

১৫.৪ উদ্ভািন  ে মপবরকল্পনার 

িাবষক স্ব-মূল্যায়ন প্রবতদিেন  

মন্ত্রণালয়/ বিভাদে প্রপ্ররণ 

১৫.৪.১ মূল্যায়ন   

প্রবতদিেন প্রপ্রবরত 

তাবরখ 
১ ২০-৭-২০২০     

   


