
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালয়ের বাণষ িক উদ্ভাবন কম িপণরকল্পনা ২০১৯-২০২০-এর বার্ষ িক মূল্যায়ন প্রর্িববদন
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লক্ষ্যমাত্রা/ণনি িােক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for 2019-2020) 

বার্ষ িক 

মূল্যায়ন  

(অর্িন) 

(তার্িখ/ 

সংখ্যা/ %) 

স্কোর 

(Mar

k) অসাধারি অণি উত্তম উত্তম চলণি মান 
চলণি মায়নর 

ণনয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১ 

উদ্ভাবন 

কম িপণরকল্পনা 

প্রণয়ন  

7 

১.১ বাণষ িক উদ্ভাবন 

কম িপণরকল্পনা প্রিেন 

১.১.১কম িপণরকল্পনা 

প্রিীি 
িাণরখ 4 ৩০-৬-২০1৯ ৪-৭-২০1৯ 8-৭-২০1৯ ১1-৭-২০1৯ ১6-৭-২০১৯ 

৩০-৬-

২০1৯ 
৪ 

১.২ বাণষ িক উদ্ভাবন 

কম িপণরকল্পনা 

মণন্ত্রপণরষদ ণবভায়ে 

প্রপ্ররি  

১.২.১ মণন্ত্রপণরষদ 

ণবভায়ে প্রপ্রণরি  

িাণরখ 
১ 4-৭- ২০1৯ ১1-৭- ২০1৯ ১6-৭- ২০1৯ ২২-৭- ২০1৯ ২৮-৭-২০১৯ 

৩০-৬-

২০1৯ 
১ 

১.৩ বাণষ িক উদ্ভাবন 

কম িপণরকল্পনা  িথ্য 

বািায়বন প্রকাশ 

১.৩.১ িথ্য 

বািােয়ন প্রকাণশি 

িার্িখ 
২ ১0-৭- ২০1৯ ১4-৭- ২০1৯ 18-৭- ২০1৯ ২2-৭-২০১৯ 28-৭-২০১৯ 

০৭-০৭-

২০১৯ 
২ 

২ 

ইয়নায়ভশন 

টিয়মর সভা 
৬ 

২.১ ইয়নায়ভশন টিয়মর 

সভা অনুষ্ঠান 
২.১.১ সভা অনুণষ্ঠি  

সংখ্যা 

 
৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৪ ৪ 

২.২ ইয়নায়ভশন টিয়মর 

সভার ণসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

২.২.১  ণসদ্ধান্ত 

বাস্তবাণেি   
% 2 ৯৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ 

৭8% 

(=80%) 

(25/32) 

1.6 

৩ 

উদ্ভাবন খাবি 

(ককাড নম্বি-

3257105) 

বরাে 

৪ 

৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত 

কার্ িক্রম বাস্তবােয়ন 

বায়েট  বরাে  

৩.১.১ বায়েট 

বরােকৃি 
 টাকা ২ ১০ লক্ষ্  ৯ লক্ষ্ ৮ লক্ষ্ ৭ লক্ষ্ ৬ লক্ষ্ ১০ লক্ষ্ ২ 

৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত 

কার্ িক্রম বাস্তবােয়ন 

বরােকৃি অর্ ি ব্যে  

৩.২.১ উদ্ভাবন-

সংক্রান্ত কার্ িক্রম 

বাস্তবােয়ন 

বরােকৃি অর্ ি 

ব্যণেি  

% ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ 
2.80 লক্ষ 

(28%) 
০ 

৪ সক্ষ্মিা বৃণদ্ধ 9 

৪.১ উদ্ভাবন ও প্রসবা 

সহণেকরি ণবষয়ে এক 

ণদয়নর কম িশালা/ 

প্রসণমনার 

৪.১.১ কম িশালা/ 

প্রসণমনার অনুণষ্ঠি 
সংখ্যা  ৩ ১ - - - - 0 0 
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 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

৪.২ উদ্ভাবয়ন সক্ষ্মিা 

বৃণদ্ধর লয়ক্ষ্য দুই ণদয়নর 

প্রণশক্ষ্ি আয়োেন  

৪.২.১ প্রণশক্ষ্ি 

আয়োণেি 

সংখ্যা  

(েন) 
৩ ২০ ১৫ ১২ ১০ ৮ 25 3 

৪.৩ প্রসবা সহণেকরয়ি 

সক্ষ্মিা বৃণদ্ধর লয়ক্ষ্য দুই 

ণদয়নর প্রণশক্ষ্ি 

আয়োেন 

৪.৩.১ প্রণশক্ষ্ি 

আয়োণেি 

সংখ্যা  

(েন) 
3 ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ২৪ ৩ 

৫ 

স্বীে দপ্তয়রর 

প্রসবাে 

উদ্ভাবনী 

ধারিা/ 

উয়যাে 

আহবান, 

র্াচাই-বাছাই-

সংক্রান্ত 

কার্ িক্রম 

৩ 

৫.১ উদ্ভাবনী 

উয়যাে/ধারিা আহবান 

এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী  

ধরিাগুয়লা  র্াচাই-

বাছাইপূব িক িাণলকা িথ্য 

বািােয়ন প্রকাশ  

৫.১.১ উদ্ভাবনী 

উয়যায়ের িাণলকা 

িথ্য বািােয়ন 

প্রকাণশি 

িাণরখ ৩ ৩-1১-২০১৯ ৫-11-২০১৯ ১০-11-২০১৯ ১7-11-২০১৯ 
২০-11-

২০১৯ 

৩-1১-

২০১৯ 
৩ 

৬ 

উদ্ভাবনী 

উয়যায়ের 

পাইলটিং 

বাস্তবােন 

7 

৬.১ ন্যযনিম একটি 

উদ্ভাবনী উয়যায়ের 

পাইলটিং বাস্তবােয়নর 

সরকাণর আয়দশ োণর 

৬.১.১ পাইলটিং 

বাস্তবােয়নর আয়দশ 

োণরকৃি 

িাণরখ ৪ 
১৯-1২-

২০১৯ 

২৪-1২-

২০১৯ 
৩০-11-২০১৯ 5-১-২০২০ ১০-১-২০২০ 

১৯-1২-

২০১৯ 
৪ 

৬.২ উদ্ভাবনী উয়যায়ের 

পাইলটিং বাস্তবােন 

মূল্যায়ন  

৬.২.১ পাইলটিং 

বাস্তবােন মূল্যার্য়ি 
িার্িখ ৩ 

১-০৩- 

২০২০ 
৫-৩- ২০২০ ১০-৩- ২০২০ ১৫-৩- ২০২০ 

১৯-৩- 

২০২০ 

২৭-০২-

২০২০ 
3 

৭ 

উদ্ভাবন 

প্রদশ িনী 

(প্রশায়কণসং) 

৮ 

৭.১ ন্যযনিম একটি 

উদ্ভাবন প্রদশ িনীর 

(প্রশায়কণসং) আয়োেন 

৭.১.১ আয়োণেি 

উদ্ভাবন প্রদশ িনী 
িাণরখ ৬ 

১৫-০৫-

২০২০ 
২২-৫-২০২০ ২৯-৫-২০২০ ১০-৬-২০২০ ১৫-৬-২০২০ - ০ 

৭.২ প্রদশ িনীর মাধ্যয়ম 

প্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উয়যাে 

ণনব িাচন    

৭.২.১ প্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী 

উয়যাে ণনব িাণচি  
সংখ্যা ২ ৩ ২ ১ - - - ০ 
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১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

৮ 

উদ্ভাবনী 

উয়যাে 

আঞ্চণলক ও 

োিীে পর্ িায়ে 

বাস্তবােন 

5 

৮.১ ন্যযনিম একটি 

উদ্ভাবনী উয়যাে 

আঞ্চণলক/ োিীে 

পর্ িায়ে বাস্তবােন 

৮.১.১ বাস্তবােয়নর 

েন্য অণিস আয়দশ 

োণরকৃি  

 

িাণরখ 
5 

 

১০-৬-২০20 
১৬-৬-২০20 ২০-৬-২০20 ২৫-৬-২০20 

৩০-6-

২০20 

০৭-৬-

২০20 
৫ 

৯ 

স্বীকৃণি বা 

প্রকণাদনা 

প্রদান 

9 

৯.১ উদ্ভাবকেিয়ক 

প্রশংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠাণনক 

পত্র/সনদপত্র /য়ক্রস্ট/ 

পুরস্কার প্রদান 

৯.১.১ 

প্রশংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠাণনক পত্র/ 

সনদপত্র /য়ক্রস্ট/ 

পুরস্কার প্রদানকৃি 

সংখ্যা 

(জন) 
4 ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৪ 

৯.২ উদ্ভাবকেিয়ক কদবে 

ণশক্ষ্া সির/প্রণশক্ষ্ি 

/নয়লে প্রশোণরং  

প্রপ্রাগ্রায়ম প্রপ্ররি 

৯.২.১ ণশক্ষ্া সির/ 

প্রণশক্ষ্ি/নয়লে 

প্রশোণরং প্রপ্রাগ্রায়ম 

প্রপ্রণরি 

সংখ্যা 

(েন) 
2 ৫ ৪ ৩ ২ ১ 

৩ (টি 

নয়লে 

প্রশোণরং, 

৬০ েন) 

২ 

৯.৩ উদ্ভাবন কার্ িক্রবেি 

সবে সম্পকৃ্ত 

কে িকিিাগণবক ণবয়দয়শ 

ণশক্ষ্া সির/ প্রণশক্ষ্ি 

/নয়লে প্রশোণরং  

প্রপ্রাগ্রায়ম প্রপ্ররি  

৯.৩.১ ণশক্ষ্া সির/ 

প্রণশক্ষ্ি/নয়লে 

প্রশোণরং  প্রপ্রাগ্রায়ম 

প্রপ্রণরি  

সংখ্যা  

(জন) 
3 ৩ ২ ১ - - 

৪ (ণবয়দশ 

সির) 
৩ 

১

০ 

িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদকি

ণ 

8 

১০.১ ইবনাবেেন টিবেি 

পূণ িাে িথ্যসহ 

বছির্ের্িক উদ্ভাববনি  

সকল িথ্য আপবলাড/ 

হালনাগাদকিণ 

১০.১.১ উদ্ভোবনের 

িথ্য আপবলাডকৃি/ 

হালনাগাদকৃি 

র্নয়র্ে

ি 

(%) 

৪ 100 90 80 70 ৬০ ১০০% ৪ 

১০.২ বছরভিভিক 

পোইলট ও বোস্তবোভিত 

স্েবো েহভিকরনের িথ্য   

আপবলাড/ 

হালনাগাদকিণ 

১০.২.১ স্েবো 

েহভিকরনের িথ্য 

আপবলাড/ 

হালনাগাদকৃি 

 % ২ 100 90 80 70 ৬০ 
১০০% ২ 
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ণনয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

 

১০.৩ বোস্তবোভিত 

ভিভিটোল-স্েবোর িথ্য   

আপবলাড/ 

হালনাগাদকিণ 

 

১০.৩.১ ভিভিটোল-

স্েবোর িথ্য 

আপবলাড/ 

হালনাগাদকৃি 

% 2 100 90 80 70 
৬০ ১০০% ২ 

১

১ 

র্ডর্জটাল 

কসবা তির্ি ও 

বাস্তবায়ন 

৪ 

 ১১.১ ন্যূেতম একটি 

ভিভিটোল স্েবো তির্ি ও 

বাস্তবায়ন কিা 

 

১১.১.১ একটি 

ভিভিটোল স্েবো 

বোস্তবোভিত 

িার্িখ ৪ ১৩-২-২০২০ ১৫-৩-২০২০ ৩১-৩-২০২০ ৩০-৪-২০২০ ৩০-৫-২০২০ 
১২-৩-

২০২০ 
৪ 

১

২ 

কসবা 

সহর্জকিণ 
৮ 

১২.১ ন্যূেতম একটি 

কসবা পদ্ধর্ি 

সহর্জকিবণি পাইলটিিং 

বাস্তবায়ন 

১২.১.১ 

সহর্জকিবণি 

পাইলটিিং 

বাস্তবায়বনর অভিে 

আনেশ িোভরকৃত 

 

িার্িখ 4 
১৫-১০- 

২০১৯ 

২০-১০- 

২০১৯ 
২৪-১০- ২০১৯ 

২৮-১০- 

২০১৯ 

৩০-১০- 

২০১৯ 

১৫-১০- 

২০১৯ 
৪ 

১২.২ ন্যূেতম একটি 

কসবা পদ্ধর্ি সহর্জকিণ 

েোরোনেনশ েম্প্রেোরে/ 

স্রভিনকশে 

 ১২.২.১ স্েবো 

সহর্জকিণ   

বাস্তবায়বন চুড়ান্ত 

অর্িস আনেশ 

িোভরকৃত 

 

িার্িখ 4 
১৫-০৪-

২০২০ 
৩০-৪-২০২০ ১৫-৫-২০২০ ৩০-৫-২০২০ ১৫-৬-২০২০ ২.৪ ২.৪ 

১

৩ 
পভরবীক্ষে ৭ 

১৩.১ আওতোধীে 

অভধেপ্তর/ েংস্থোর 

উদ্ভোবে কম মপভরকল্পেো 

প্রেিে কোর্ মক্রম 

পভরবীক্ষে  

১৩.১.১ আওতোধীে 

েপ্তর/ েংস্থোর 

বোভষ মক 

কম মপভরকল্পেো 

প্রেীত  

িাণরখ  ৩ ৩০-৬-২০1৯ ৪-৭-২০1৯ 8-৭-২০1৯ ১1-৭-২০1৯ ১6-৭-২০১৯ 
৩০-৬-

২০1৯ 
৩ 

১৩.২ স্বীি েপ্তরেহ 

আওতোধীে অভধেপ্তর/ 

েপ্তর েংস্থোর উদ্ভোবে 

কম মপভরকল্পেো বোস্তবোিে 

অগ্রগভত পভরবীক্ষে 

১৩.২.১ আওতোধীে 

অভধেপ্তর/ েপ্তর 

েংস্থোর েনে 

ইনেোনিশে টিনমর 

েিো আনিোভিত 

সংখ্যা ২ ৩ ২ ১ - - ৩ ২ 

১৩.৩ মাঠ পর্ িায়ে 

চলমান উদ্ভাবনী 

১৩.৩.১ প্রকল্প 

পণরদশ িনকৃি এবং 

সংখ্যা 

(কয়টি) 
২ ৩ ২ ১ - - ৪ ২ 



ক্র

ম 

উয়েশ্য 

(Objective

s) 

ণবষয়ের 

মান 

(Weig

ht of 

Objec

tives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদন 

সূচয়কর মান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators

) 

লক্ষ্যমাত্রা/ণনি িােক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for 2019-2020) 

বার্ষ িক 

মূল্যায়ন  

(অর্িন) 

(তার্িখ/ 

সংখ্যা/ %) 

স্কোর 

(Mar

k) অসাধারি অণি উত্তম উত্তম চলণি মান 
চলণি মায়নর 

ণনয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   
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প্রকল্পসমূহ সয়রেণমন 

পণরদশ িন ও প্রয়োেনীে 

সহােিা প্রদান 

সহােিা প্রদানকৃি      

১

৪ 

 

ডকুবেবেেন  

প্রকােনা  

7 

১৪.১ বাস্তবাণেি উদ্ভাবনী 

উয়যায়ের ডকুয়ময়েশন 

তিণর ও প্রকাশনা 

(পাইলট ও সম্প্রসাণরি) 

১৪.১.১ 

ডকুয়ময়েশন  

প্রকাণশি 

িাণরখ ৪ 
২০-০৫-

২০২০ 
২৫-৫-২০২০ ৩১-৫-২০২০ ১০-৬-২০২০ ১৫-৬-২০২০ 

১০-৬-

২০২০ 
৪ 

১৪.২ স্েবো েহভিকরনের 

িকুনমনেশে তিণর ও 

প্রকাশনা 

১৪.২.১ 

িকুনমনেশে 

প্রকোভশত 

িার্িখ ৩ 
২০-০৫-

২০২০ 
২৫-৫-২০২০ ৩১-৫-২০২০ ১০-৬-২০২০ ১৫-৬-২০২০ 

১০-৬-

২০২০ 
৩ 

1

৫ 

উদ্ভাবন 

কম িপণরকল্পনা 

মূল্যায়ন 

৮ 

১৫.১ উদ্ভাবন পণরকল্পনার 

অধ ি-বাণষক স্ব-মূল্যােন 

১৫.১.১ অধ ি- বাণষ িক 

প্রর্িববদন স্ব-

মূল্যাণেি 

িাণরখ 
৩ ৩০-1-২০২০ ৫-২-২০২০ ১০-২-২০২০ ১৭-২-২০২০ ২০-২-২০২০ 

৩০-1-

২০২০ 
৩ 

১৫.২ উদ্ভাবন 

কে িপণরকল্পনার অধ ি- 

বাণষ িক মূল্যােন 

প্রণিয়বদন মণন্ত্রপণরষদ 

ণবভায়ে প্রপ্ররি 

১৫.২.১ অধ ি- 

বাণষ িক মূূ্ল্যােন  

প্রণিয়বদন প্রপ্রণরি  

িাণরখ 
১ ৫-২-২০২০ ১০-২-২০২০ ১৭-২-২০২০ ২০-২-২০২০ ২৫-২-২০২০ ৫-২-২০২০ ১ 

১৫.৩ উদ্ভাবন 

কে িপণরকল্পনার বাণষক 

স্ব-মূল্যােন  

১৫.৩.১ বাণষ িক 

মূল্যােন প্রণিয়বদন 

প্রস্তুিকৃি  

িাণরখ 
৩ ১৫-৭-২০২০ ২০-৭-২০২০ ২৩-৭-২০২০ ২৬-৭-২০২০ ৩০-7-২০২০ 

১৫-৭-

২০২০ 
৩ 

১৫.৪ উদ্ভাবন 

কে িপণরকল্পনার বাণষক 

স্ব-মূল্যােন প্রণিয়বদন  

মণন্ত্রপণরষদ ণবভায়ে 

প্রপ্ররি 

১৫.৪.১ মূল্যােন   

প্রণিয়বদন প্রপ্রণরি 

িাণরখ 
১ ২০-৭-২০২০ ২৩-৭-২০২০ ২৬-৭-২০২০ ৩০-7-২০২০ ৫-৮-২০২০ 

১৬-৭-

২০২০ 
১ 

 কোট    
 

       ৮৫.০ 

 


