
হ োটেলস্ ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেটের বোলষ িক উদ্ভাবন কি িপলরকল্পনো ২০20-২০২1  

 

 

ক্রি 
উটেশ্য 

(Objectives) 

লবষটের িোন 

(Weight of 

Objectives) 

কোর্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পোদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কি িসম্পোদন 

সূচটকর িোন 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

লক্ষ্যিোত্রো /লনর্ িোেক ২০20-২০২১ 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিববদন  

(জুলাই-সেবেম্বর, ২০২০) 

অসোধোর

র্ 

অলি 

উত্তি 
উত্তি চললি িোন 

চললি িোটনর 

লনটে 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১  

১ 

উদ্ভোবন 

কি িপলরকল্পনো প্রণয়ন  
10 

১.১ বোলষ িক উদ্ভোবন 

কি িপলরকল্পনো প্রর্েন 
১.১.১কি িপলরকল্পনো প্রর্ীি িোলরখ 4 

৩০-7-

২০20 

৪-8-

২০20 

8-8-

২০20 
১1-8-

২০20 
১6-8-২০20 

৩০ জুলাই ২০২০ এর মবে বাতষ িক উদ্ভাবন 

পতরকল্পনা প্রণয়ন করা হবয়বে। 

1.২ উদ্ভোবন কি িপলরকল্পনো 

ি োিোরী/আপদকোল 

হিোকোটবলোর সোটে সম্পৃক্তিো 

১.২.১ *ট োটেটলর 

এটসোলসটেেগর্টক WHO 

লনটদ িশনো হিোিোটবক হকোলিে-

১৯ লবষেক প্রলশক্ষ্র্ প্রদোন 

করো  টেটে।  

* সোিোলিক দূরত্ব লনলিটির 

লটক্ষ্য হ োটেটলর লরলসপশন 

এলরেোটি পদ লচহ্ন ও 

প্রটেকটিি গ্লোস ব্যব োর।  

িাতরখ 
3 

৩০-৭-

২০২০ 

৪-৮-

২০২০ 

৮-৮-

২০২০ 

১১-৮-

২০২০ 
১৬-৮-২০২০ 

৩১ সম সেবক 07 জুন পর্ িন্ত 

ধারাবাতহকভাবব এবং ১৩ সেবেম্বর, ২০২০ 

িাতরখ  WHO লনটদ িশনো হিোিোটবক 

হকোলিে-১৯ লবষেক প্রলশক্ষ্র্ প্রদোন করো 

 টেটে।  

সোিোলিক দূরত্ব লনলিটির লটক্ষ্য 

হ োটেটলর লরলসপশন এলরেোটি পদ লচহ্ন ও 

প্রটেকটিি গ্লোস ব্যব োর করো  টে।  

 

১.৩ বোলষ িক উদ্ভোবন 

কি িপলরকল্পনো   

িন্ত্রর্োলে/লবিোটগ হপ্ররর্  

১.৩.১ িন্ত্রর্োলে/ লবিোটগ 

হপ্রলরি  

িোলরখ 
১ 

4-8- 

২০20 

১1-8- 

২০20 

১6-8- 

২০20 
২২-8- 

২০20 
২৮-8-২০20 

০৪ আগষ্ট ২০২০ মন্ত্রণালবয় সপ্ররণ করা 

হবয়বে। 

১.৪ বোলষ িক উদ্ভোবন 

কি িপলরকল্পনো  িথ্য বািায়বন 

প্রকোশ 

১.৪.১ িথ্য বোিোেটন প্রকোলশি 
িাতরখ 

২ 
১0-8- 

২০20 

১4-8- 

২০20 
18-8- 

২০20 
২2-8-

২০20 
28-8-২০20 

০৪ আগষ্ট ২০২০ িথ্য বািায়বন প্রকাশ 

করা হবয়বে। 

২ 

ইটনোটিশন টিটির 

সিো 
৬ 

২.১ ইটনোটিশন টিটির সিো 

অনুষ্ঠোন 
২.১.১ সিো অনুলষ্ঠি  

সংখ্যো 

 
৪ ৬  ৫ ৪ ৩ ২ 

২টি েভা অনুতিি হবয়বে। 

২.২ ইটনোটিশন টিটির সিোর 

লসদ্ধোন্ত বোস্তবোেন 
২.২.১  লসদ্ধোন্ত বোস্তবোলেি   % 2 ৯৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ 

৬০% েভার তেদ্ধান্ত বাস্তবায়বনর উবেগ 

সনয়া হবয়বে। 

৩ 

উদ্ভোবন খাবি (সকাড 

নম্বর-3257105) 

বরোে 

৪ 

৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রোন্ত কোর্ িক্রি 

বোস্তবোেটন বোটিে  বরোে  
৩.১.১ বোটিে বরোেকৃি  েোকো ২ 

 

১০ 
- - - - 

১০ (দশ) লক্ষ 

৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রোন্ত কোর্ িক্রি 

বোস্তবোেটন বরোেকৃি অে ি 

ব্যে  

৩.২.১ উদ্ভোবন-সংক্রোন্ত 

কোর্ িক্রি বোস্তবোেটন বরোেকৃি 

অে ি ব্যলেি  

% ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ 

- 

৪.২ উদ্ভোবটন সক্ষ্িিো বৃলদ্ধর 

লটক্ষ্য দুই লদটনর প্রলশক্ষ্র্ 

আটেোিন  

৪.২.১ প্রলশক্ষ্র্ আটেোলিি 
সংখ্যো  

(িন) 
৩ ১০ 5 - - - 

র্োেমবয় উবোগ সনয়া হবব। 

৪.৩ হসবো স লিকরটর্ 

সক্ষ্িিো বৃলদ্ধর লটক্ষ্য দুই 

লদটনর প্রলশক্ষ্র্ আটেোিন 

 

৪.৩.১ প্রলশক্ষ্র্ আটেোলিি 

সংখ্যো  

(িন) 
3 ১০ 5 - - - 

র্োেমবয় উবোগ সনয়া হবব। 

বোস্তবোেন অগ্রগলি প্রলিটবদন (জুলোই-হসটেম্বর, ২০২০) 



ক্রি 
উটেশ্য 

(Objectives) 

লবষটের িোন 

(Weight of 

Objectives) 

কোর্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পোদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কি িসম্পোদন 

সূচটকর িোন 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

লক্ষ্যিোত্রো /লনর্ িোেক ২০20-২০২১ 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিববদন  

(জুলাই-সেবেম্বর, ২০২০) 

অসোধোর

র্ 

অলি 

উত্তি 
উত্তি চললি িোন 

চললি িোটনর 

লনটে 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১  

৪ সক্ষ্িিো বৃলদ্ধ 9 

৪.১ উদ্ভোবন ও হসবো 

স লিকরর্ লবষটে এক 

লদটনর কি িশোলো/ হসলিনোর 

 

৪.১.১ কি িশোলো/ হসলিনোর 

অনুলষ্ঠি 
সংখ্যো  ৩ ১ - - - - 

চলতি অবটাবর মাবে সেবা েহজীকরণ 

তবষবয় ১তদবনর একটি কম িশালা 

আবয়াজবনর প্রস্তুতি চলবে। 

৫ 

স্বীে দপ্তটরর হসবোে 

উদ্ভোবনী ধোরর্ো/ 

উটযোগ আ বোন, 

র্োচোই-বোেোই-

সংক্রোন্ত কোর্ িক্রি 

4 

৫.১ উদ্ভোবনী উটযোগ/ধোরর্ো 

আ বোন এবং প্রোপ্ত উদ্ভোবনী  

ধরর্োগুটলো  র্োচোই-

বোেোইপূব িক িোললকো িথ্য 

বোিোেটন প্রকোশ  

 

৫.১.১ উদ্ভোবনী উটযোটগর 

িোললকো িথ্য বোিোেটন 

প্রকোলশি 

িোলরখ 4 
৩-1১-

২০20 

৫-11-

২০20 

১০-11-

২০20 

১7-11-

২০20 
২০-11-২০20 

 

 

১৫ সেবেম্বর, ২০২০ উদ্ভোবনী উটযোগসমূ  

িথ্য বোিোেটন প্রকাশ করা হবয়বে। 

৬ 

উদ্ভোবনী উটযোটগর 

পোইলটিং বোস্তবোেন 
6 

৬.১ ন্যযনিি একটি উদ্ভোবনী 

উটযোটগর পোইলটিং 

বোস্তবোেটনর সরকোলর আটদশ 

িোলর 

৬.১.১ পোইলটিং বোস্তবোেটনর 

আটদশ িোলরকৃি 
িোলরখ 3 

১৯-1২-

২০20 

২৪-1২-

২০20 

৩০-11-

২০20 
5-১-২০২1 ১০-১-২০২1 

র্োেমবয় উবোগ সনয়া হবব। 

৬.২ উদ্ভোবনী উটযোটগর 

পোইলটিং বোস্তবোেন মূল্যায়ন  

 

৬.২.১ পোইলটিং বোস্তবোেন 

মূল্যাতয়ি 
িাতরখ ৩ 

১-০৩- 

২০২1 

৫-৩- 

২০২1 

১০-৩- 

২০২1 

১৫-৩- 

২০২1 
১৯-৩- ২০২1 

র্োেমবয় উবোগ সনয়া হবব। 

৭ 

উদ্ভোবন প্রদশ িনী 

(হশোটকলসং) 
৬ 

৭.১ ন্যযনিি একটি উদ্ভোবন 

িন্ত্রর্োলে/লবিোগ কর্তিক 

আটেোলিি প্রদশ িনীটি 

(হশোটকলসং) অংশগ্রহণ 

 

৭.১.১ আটেোলিি উদ্ভোবন 

প্রদশ িনীটি অংশগ্র র্ 
িোলরখ ৬ 

১৫-০৫-

২০২1 

২২-৫-

২০২1 

২৯-৫-

২০২1 

১০-৬-

২০২1 
১৫-৬-২০২1 

র্োেমবয় উবোগ সনয়া হবব। 

৮ 

উদ্ভোবনী উটযোগ 

আঞ্চললক ও িোিীে 

পর্ িোটে বোস্তবোেন 

8 

৮.১ ন্যযনিি একটি উদ্ভোবনী 

উটযোগ আঞ্চললক/ িোিীে 

পর্ িোটে বোস্তবোেন 

 

৮.১.১ বোস্তবোেটনর িন্য অলিস 

আটদশ িোলরকৃি  

 

িোলরখ 
8 

 

১০-৬-

২০21 

১৬-৬-

২০21 

২০-৬-

২০21 

২৫-৬-

২০21 
৩০-6-২০21 

প্রবর্াজয নয়। 

৯ 

স্বীকৃলি বো প্রসণাদনো 

প্রদোন 
5 

৯.১ উদ্ভোবকগর্টক 

প্রশংসোসূচক উপ-আনুষ্ঠোলনক 

পত্র/সনদপত্র /টক্রস্ট/ পুরস্কোর 

প্রদোন 

 

৯.১.১ প্রশংসোসূচক উপ-

আনুষ্ঠোলনক পত্র/ সনদপত্র 

/টক্রস্ট/ পুরস্কোর প্রদোনকৃি 

সংখ্যো 

(জন) 
3 ২ ১ - - - 

র্োেমবয় উবোগ সনয়া হবব। 

৯.২ উদ্ভোবকগর্টক সদবশ 

লশক্ষ্ো সির/প্রলশক্ষ্র্ /নটলি 

হশেোলরং  হপ্রোগ্রোটি হপ্ররর্ 

৯.২.১ লশক্ষ্ো সির/ 

প্রলশক্ষ্র্/নটলি হশেোলরং  

হপ্রোগ্রোটি হপ্রলরি 

 

 

সংখ্যো 

(িন) 
2 ২ ১ - - - 

র্োেমবয় উবোগ সনয়া হবব। 



ক্রি 
উটেশ্য 

(Objectives) 

লবষটের িোন 

(Weight of 

Objectives) 

কোর্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পোদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কি িসম্পোদন 

সূচটকর িোন 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

লক্ষ্যিোত্রো /লনর্ িোেক ২০20-২০২১ 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিববদন  

(জুলাই-সেবেম্বর, ২০২০) 

অসোধোর

র্ 

অলি 

উত্তি 
উত্তি চললি িোন 

চললি িোটনর 

লনটে 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১  

১০ 

িথ্য 

বািায়নহালনাগাদক

রণ 

8 

১০.১ ইবনাবভশন টিবমর 

পূণ িাঙ্গ িথ্যেহ বেরতভতিক 

উদ্ভাববনর  েকল িথ্য 

আপবলাড/ হালনাগাদকরণ 

১০.১.১ উদ্ভাবনের িথ্য 

আপবলাডকৃি/ হালনাগাদকৃি 

তনয়তমি 

(%) 
৪ 100 90 80 70 ৬০ 

১০০% 

১০.২ বছরভিভিক পাইলট ও 

বাস্তবাভিত সেবা 

েহভিকরনের িথ্য   

আপবলাড/ হালনাগাদকরণ 

 

১০.২.১ সেবা েহভিকরনের 

িথ্য আপবলাড/ হালনাগাদকৃি 
 % ২ 100 90 80 70 

৬০ 

আপল োড করো হলে । 

১০.৩ বাস্তবাভিত ভিভিটাল-

সেবার িথ্য   আপবলাড/ 

হালনাগাদকরণ 

 

১০.৩.১ ভিভিটাল-সেবার িথ্য 

আপবলাড/ হালনাগাদকৃি 
% 2 100 90 80 70 

৬০ 

আপল োড করো হলে । 

১১ 
তডতজটাল সেবা তিতর 

ও বাস্তবায়ন 
৪ 

 ১১.১ ন্যূেতম একটি 

ভিভিটাল সেবা তিতর ও 

বাস্তবায়ন করা 

 

১১.১.১ একটি ভিভিটাল সেবা 

বাস্তবাভিত 
িাতরখ ৪ 

১৫-২-

২০২1 

১৫-৩-

২০২1 

৩১-৩-

২০২1 

৩০-৪-

২০২1 
৩০-৫-২০২1 

র্োেমবয় েম্পন্ন করা হবব। 

১২ সেবা েহতজকরণ ৮ 

১২.১ ন্যূেতম একটি সেবা 

পদ্ধতি েহতজকরবণর 

পাইলটিং বাস্তবায়ন 

১২.১.১ েহতজকরবণর পাইলটিং 

বাস্তবায়বনর অভিে আনেশ 

িাভরকৃত 

 

িাতরখ 4 
১৫-১০- 

২০20 

২০-১০- 

২০20 

২৪-১০- 

২০20 

২৮-১০- 

২০20 

৩০-১০- 

২০20 

র্োেমবয় েম্পন্ন করা হবব। 

১২.২ ন্যূেতম একটি সেবা 

পদ্ধতি েহতজকরণ োরানেনশ 

েম্প্রোরে/ সরভিনকশে 

 ১২.২.১ সেবা েহতজকরণ   

বাস্তবায়বন চুড়ান্ত অতিে 

আনেশ িাভরকৃত 

 

িাতরখ 4 
১৫-০৪-

২০২1 

৩০-৪-

২০২1 

১৫-৫-

২০২1 

৩০-৫-

২০২1 
১৫-৬-২০২1 

প্রবর্াজয নয়। 

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-

২০20 

২৪-1২-

২০20 

৩০-11-

২০20 
5-১-২০২1 ১০-১-২০২1 

বাস্তবায়ন কম িপতরকল্পনা (কযাবলন্ডার) 

প্রণয়ন করা হবব। 

১৩.২  উদ্ভাবেী উনযাগ 

বাস্তবািে অগ্রগভত পভরবীক্ষে   

১৩.২.১ উদ্ভাবকগনের েনে 

উদ্ভাবেী উনযাগ বাস্তবািে 

অগ্রগভত ভবষনি টিনমর েিা 

আনিাভিত 

 

সংখ্যো ২ ৩ ২ ১ - - 

র্োেমবয় বাস্তবায়ন অগ্রগতি পতরবীক্ষণ 

করা হবব। 

১৩.৩ িোঠ পর্ িোটে চলিোন 

উদ্ভোবনী প্রকল্পসমূ  সটরিলিন 

পলরদশ িন ও প্রটেোিনীে 

স োেিো প্রদোন 

 

১৩.৩.১ প্রকল্প পলরদশ িনকৃি 

এবং স োেিো প্রদোনকৃি      

সংখ্যো 

(কয়টি) 
২ ২ ১ - - - 

উদ্ভাবনী প্রকল্পেমূবহর অগ্রগতির জন্য 

প্রবয়াজনীয় েহায়িা প্রদান করা হবব।  



ক্রি 
উটেশ্য 

(Objectives) 

লবষটের িোন 

(Weight of 

Objectives) 

কোর্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পোদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কি িসম্পোদন 

সূচটকর িোন 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

লক্ষ্যিোত্রো /লনর্ িোেক ২০20-২০২১ 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিববদন  

(জুলাই-সেবেম্বর, ২০২০) 

অসোধোর

র্ 

অলি 

উত্তি 
উত্তি চললি িোন 

চললি িোটনর 

লনটে 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১  

১৪ 

 

ডকুবমবেশন  

প্রকাশনা  

7 

১৪.১ বোস্তবোলেি উদ্ভোবনী 

উটযোটগর েকুটিটন্টশন তিলর 

ও প্রকোশনো (পোইলে ও 

সম্প্রসোলরি) 

১৪.১.১ েকুটিটন্টশন  প্রকোলশি 
 

িোলরখ 
৪ 

২০-০৫-

২০২1 

২৫-৫-

২০২1 

৩১-৫-

২০২1 

১০-৬-

২০২1 
১৫-৬-২০২1 

তনধ িাতরি েমবয়র মবে প্রকাশ করা হবব। 

১৪.২ সেবা েহভিকরনের 

িকুনমনেশে তিলর ও 

প্রকোশনো 

১৪.২.১ িকুনমনেশে প্রকাভশত িাতরখ ৩ 
২০-০৫-

২০২1 

২৫-৫-

২০২1 

৩১-৫-

২০২1 

১০-৬-

২০২1 
১৫-৬-২০২1 

তনধ িাতরি েমবয়র মবে প্রকাশ করা হবব। 

1৫ 

উদ্ভোবন 

কি িপলরকল্পনো 

মূল্যায়ন 

৮ 

১৫.১ উদ্ভোবন পলরকল্পনোর 

অধ ি-বোলষক স্ব-মূল্যোেন 

১৫.১.১ অধ ি- বোলষ িক প্রতিববদন 

স্ব-মূল্যোলেি 

িোলরখ 
৩ 

৩০-1-

২০২1 

৫-২-

২০২1 

১০-২-

২০২1 

১৭-২-

২০২1 
২০-২-২০২1 

তনধ িাতরি েমবয়র মবে অধ িবাতষ িক স্ব-

মূল্যায়ন প্রতিববদন প্রণয়ন করা হবব। 

১৫.২  উদ্ভোবন 

কম িপলরকল্পনোর অধ ি- বোলষ িক 

মূল্যোেন প্রলিটবদন িন্ত্রর্োলে/ 

লবিোটগ হপ্ররর্ 

১৫.২.১ অধ ি- বোলষ িক মূূ্ল্যোেন  

প্রলিটবদন হপ্রলরি  

িোলরখ 
১ 

৫-২-

২০২1 

১০-২-

২০২1 

১৭-২-

২০২1 

২০-২-

২০২1 
২৫-২-২০২1 

তনধ িাতরি েমবয়র মবে অধ িবাতষ িক স্ব-

মূল্যায়ন প্রতিববদন সপ্ররণ করা হবব। 

১৫.৩ উদ্ভোবন কম িপলরকল্পনোর 

বোলষক স্ব-মূল্যোেন  

১৫.৩.১ বোলষ িক মূল্যোেন 

প্রলিটবদন প্রস্তুিকৃি  

িোলরখ 
৩ 

১৫-৭-

২০২1 

২০-৭-

২০২1 

২৩-৭-

২০২1 

২৬-৭-

২০২1 
৩০-7-২০২1 

তনধ িাতরি েমবয়র মবে বাতষ িক মূল্যায়ন 

প্রতিববদন প্রণয়ন করা হবব। 

১৫.৪ উদ্ভোবন কম িপলরকল্পনোর 

বোলষক স্ব-মূল্যোেন প্রলিটবদন  

িন্ত্রর্োলে/ লবিোটগ হপ্ররর্ 

১৫.৪.১ মূল্যোেন   প্রলিটবদন 

হপ্রলরি 

িোলরখ 
১ 

২০-৭-

২০২1 

২৩-৭-

২০২1 

২৬-৭-

২০২1 

৩০-7-

২০২1 
৫-৮-২০২1 

তনধ িাতরি েমবয়র মবে বাতষ িক মূল্যায়ন 

প্রতিববদন সপ্ররণ করা হবব। 

 


