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তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের বার্ষ িক উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা ২০20-২০২1 এর বার্ষ িক মূল্যােন প্রর্তয়বদন 

ক্রম 
উয়েশ্য 

(Objectives) 

র্বষয়ের মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদন 

সূচয়কর মান 

 

লক্ষ্যমাত্রা/র্নণ িােক ২০20-২০২1 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

বার্ষ িক মূল্যায়ন 

অর্িন 

  

স্কার 

(Mark)  

অসাধারণ 

অর্ত 

উত্তম 

উত্তম 
চলর্ত 

মান 

চলর্ত 

মায়নর 

র্নয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 8 9 ১০ ১১ 12 13 

১ 

উদ্ভাবন 

কম িপর্রকল্পনা 

প্রণেন  

10 

১.১ বার্ষ িক উদ্ভাবন 

কম িপর্রকল্পনা প্রণেন 

১.১.১কম িপর্রকল্পনা 

প্রণীত 
তার্রখ 4 

৩০-7-

২০20 

৪-8-

২০20 

8-8-

২০20 
১1-8-

২০20 

১6-8-

২০20 

১০ আগস্ট ২০২০ 

বার্ষ িক উদ্ভাবন 

কম িপর্রকল্পনা 

প্রণেন করা হয়েয়ে। 

৪ 

1.২ উদ্ভাবন 

কম িপর্রকল্পনা 

মহামারী/আপদকাল 

মমাকায়বলার সায়ে 

সম্পৃক্ততা 

১.২.১ প্রণীত 

কম িপর্রকল্পনাে 

মহামারী/আপদকাল 

মমাকায়বলাে র্বয়েষ 

পদয়ক্ষ্য়পর রুপয়রখা 

প্রকাে 

তার্রখ 
3 

৩০-৭-

২০২০ 

৪-৮-

২০২০ 

৮-৮-

২০২০ 

১১-৮-

২০২০ 

১৬-৮-

২০২০ 

মহামারী/আপদকাল 

মমাকায়বলাে 

মন্ত্রণালয়ের সভা 

zoom app  

এর মাধ্যয়ম সম্পন্ন 

করার কার্ িক্রম গ্রহণ 

করা হয়েয়ে। 

3 

১.৩ বার্ষ িক উদ্ভাবন 

কম িপর্রকল্পনা 

মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বভায়গ 

মপ্ররণ  

১.৩.১ মর্ন্ত্রপর্রষদ 

র্বভায়গ মপ্রর্রত  

তার্রখ 
১ 

4-8- 

২০20 

১1-8- 

২০20 

১6-8- 

২০20 
২২-8- 

২০20 

২৮-8-

২০20 

১০ আগস্ট ২০২০ 

বার্ষ িক উদ্ভাবন 

কম িপর্রকল্পনা 

মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বভায়গ 

মপ্ররণ করা হয়েয়ে। 

১ 

১.৪ বার্ষ িক উদ্ভাবন 

কম িপর্রকল্পনা  তথ্য 

বাতােয়ন প্রকাে 

১.৪.১ তথ্য বাতােয়ন 

প্রকার্েত 

তার্রখ 
২ 

১0-8- 

২০20 

১4-8- 

২০20 
18-8- 

২০20 
২2-8-

২০20 

28-8- 

২০20 

১০ আগস্ট ২০২০  

তার্রয়খ বার্ষ িক 

উদ্ভাবন 

কম িপর্রকল্পনা তথ্য 

বাতােয়ন প্রকাে 

করা হয়েয়ে। 

 

 

২ 

২ 

ইয়নায়ভেন 

টিয়মর সভা 
৬ 

২.১ ইয়নায়ভেন 

টিয়মর সভা অনুষ্ঠান 
২.১.১ সভা অনুর্ষ্ঠত  

সংখ্যা 

 
৪ ৬  ৫ ৪ ৩ ২ 

তথ্য ও সম্প্রচার 

মন্ত্রণালয়ের 

ইয়নায়ভেন টিয়মর 

০৬টি  

সভা অনুর্ষ্ঠত 

৪ 
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ক্রম 
উয়েশ্য 

(Objectives) 

র্বষয়ের মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদন 

সূচয়কর মান 

 

লক্ষ্যমাত্রা/র্নণ িােক ২০20-২০২1 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

বার্ষ িক মূল্যায়ন 

অর্িন 

  

স্কার 

(Mark)  

অসাধারণ 

অর্ত 

উত্তম 

উত্তম 
চলর্ত 

মান 

চলর্ত 

মায়নর 

র্নয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 8 9 ১০ ১১ 12 13 

হয়েয়ে।                                                                    

২.২ ইয়নায়ভেন 

টিয়মর সভার র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

২.২.১  র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবার্েত   
% 2 ৯৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ 

ইয়নায়ভেন টিয়মর 

সভার র্সদ্ধান্ত এ 

পর্ িন্ত ১০০% 

বাস্তবােন করা 

হয়েয়ে। 

2 

৩ 

উদ্ভাবন খায়ত 

(য়কাড নম্বর-

3257105) 

বরাে 

৪ 

৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত 

কার্ িক্রম বাস্তবােয়ন 

বায়েট  বরাে  

৩.১.১ বায়েট 

বরােকৃত 
 টাকা ২ 

 

    

তথ্য ও সম্প্রচার 

মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবন-

সংক্রান্ত কার্ িক্রম 

বাস্তবােয়ন বায়েট  

বরাে ২৪০০০/- 

২ 

৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত 

কার্ িক্রম বাস্তবােয়ন 

বরােকৃত অে ি ব্যে  

৩.২.১ উদ্ভাবন-

সংক্রান্ত কার্ িক্রম 

বাস্তবােয়ন বরােকৃত 

অে ি ব্যর্েত  

% ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ 

তথ্য ও সম্প্রচার 

মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবন-

সংক্রান্ত কার্ িক্রম 

বাস্তবােয়ন 

বরােকৃত অয়ে ির 

১০০% ব্যর্েত। 

২ 

৪ সক্ষ্মতা বৃর্দ্ধ 8 

৪.১ উদ্ভাবন ও মসবা 

সহর্েকরণ র্বষয়ে 

এক র্দয়নর কম িোলা/ 

মসর্মনার 

৪.১.১ কম িোলা/ 

মসর্মনার অনুর্ষ্ঠত 
সংখ্যা  ৩  

  

  

তথ্য ও সম্প্রচার 

মন্ত্রণালয়ের 

তত্বাবধায়ন 

বাংলায়দে র্িল্ম 

আকিাইয়ভ ০৮ 

অয়টাবর ২০২০ 

তার্রয়খ উদ্ভাবন ও 

মসবা  সহর্েকরণ 

র্বষয়ে ৫৩ েয়নর  

অংেগ্রহয়ণ এক 

র্দয়নর কম িোলা 

অনুর্ষ্ঠত হয়েয়ে। 

৩ 
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ক্রম 
উয়েশ্য 

(Objectives) 

র্বষয়ের মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদন 

সূচয়কর মান 

 

লক্ষ্যমাত্রা/র্নণ িােক ২০20-২০২1 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

বার্ষ িক মূল্যায়ন 

অর্িন 

  

স্কার 

(Mark)  

অসাধারণ 

অর্ত 

উত্তম 

উত্তম 
চলর্ত 

মান 

চলর্ত 

মায়নর 

র্নয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 8 9 ১০ ১১ 12 13 

৪.২ উদ্ভাবয়ন 

সক্ষ্মতা বৃর্দ্ধর লয়ক্ষ্য 

দুই র্দয়নর প্রর্েক্ষ্ণ 

আয়োেন  

৪.২.১ প্রর্েক্ষ্ণ 

আয়োর্েত 

সংখ্যা  

(েন) 
৩         

তথ্য ও সম্প্রচার 

মন্ত্রণালয়ের 

তত্বাবধায়ন  

র্ডএির্প-এ ১০ ও 

১১ নয়ভম্বর ২০২০ 

তার্রয়খ ১৪ েয়নর 

অংেগ্রহয়ণ উদ্ভাবয়ন 

সক্ষ্মতা বৃর্দ্ধর 

লয়ক্ষ্য দুই র্দয়নর 

প্রর্েক্ষ্ণ আয়োেন 

করা হয়েয়ে। 

৩ 

৪.৩ মসবা 

সহর্েকরয়ণ সক্ষ্মতা 

বৃর্দ্ধর লয়ক্ষ্য দুই 

র্দয়নর প্রর্েক্ষ্ণ 

আয়োেন 

৪.৩.১ প্রর্েক্ষ্ণ 

আয়োর্েত 

সংখ্যা  

(েন) 
2        

তথ্য ও সম্প্রচার 

মন্ত্রণালয়ের 

তত্বাবধায়ন  

র্বর্সটিআই-এ  ৭ ও 

৮ র্ডয়সম্বর ২০২০ 

তার্রয়খ ১৮ েয়নর 

অংেগ্রহয়ণ মসবা 

সহর্েকরয়ণ 

সক্ষ্মতা বৃর্দ্ধর 

লয়ক্ষ্য দুই র্দয়নর 

প্রর্েক্ষ্ণ আয়োেন 

করা হয়েয়ে।  

2 

৫ 

স্বীে দপ্তয়রর 

মসবাে উদ্ভাবনী 

ধারণা/ উয়যাগ 

আহবান, র্াচাই-

বাোই-সংক্রান্ত 

কার্ িক্রম 

4 

৫.১ উদ্ভাবনী 

উয়যাগ/ধারণা 

আহবান এবং প্রাপ্ত 

উদ্ভাবনী  ধরণাগুয়লা  

র্াচাই-বাোইপূব িক 

তার্লকা তথ্য 

বাতােয়ন প্রকাে  

৫.১.১ উদ্ভাবনী 

উয়যায়গর তার্লকা 

তথ্য বাতােয়ন 

প্রকার্েত 

তার্রখ 4 
৩-1১-

২০20 

৫-11-

২০20 

১০-11-

২০20 

১7-11-

২০20 

২০-

11-

২০20 

২৭ অয়টাবর ২০২০ 

তার্রয়খ উদ্ভাবনী 

উয়যাগ/ধারণা 

আহবান এবং প্রাপ্ত 

উদ্ভাবনী ধারনাগুয়লা 

র্াচাই-বাোইপূব িক 

তার্লকা তথ্য 

বাতােয়ন প্রকাে 

করা হয়েয়ে। 

4 
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ক্রম 
উয়েশ্য 

(Objectives) 

র্বষয়ের মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদন 

সূচয়কর মান 

 

লক্ষ্যমাত্রা/র্নণ িােক ২০20-২০২1 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

বার্ষ িক মূল্যায়ন 

অর্িন 

  

স্কার 

(Mark)  

অসাধারণ 

অর্ত 

উত্তম 

উত্তম 
চলর্ত 

মান 

চলর্ত 

মায়নর 

র্নয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 8 9 ১০ ১১ 12 13 

 

 

৬ 

উদ্ভাবনী 

উয়যায়গর 

পাইলটিং 

বাস্তবােন 

6 

৬.১ ন্যযনতম একটি 

উদ্ভাবনী উয়যায়গর 

পাইলটিং 

বাস্তবােয়নর সরকার্র 

আয়দে োর্র 

৬.১.১ পাইলটিং 

বাস্তবােয়নর আয়দে 

োর্রকৃত 

তার্রখ 3 
১৯-1২-

২০20 

২৪-

1২-

২০20 

৩০-

11-

২০20 

5-১-

২০২1 

১০-১-

২০২1 

২৩-১১-২০২০ 

তার্রয়খ নুযনতম 

একটি উদ্ভাবনী 

উয়যায়গর পাইলটিং 

বাস্তবােয়নর 

সরকার্র আয়দে 

োর্র করা হয়েয়ে। 

3 

৬.২ উদ্ভাবনী 

উয়যায়গর পাইলটিং 

বাস্তবােন মূল্যােন  

৬.২.১ পাইলটিং 

বাস্তবােন মূল্যার্েত 
তার্রখ ৩ 

১-০৩- 

২০২1 

৫-৩- 

২০২1 

১০-৩- 

২০২1 

১৫-৩- 

২০২1 

১৯-৩- 

২০২1 

০২-০২-২০২১ 

তার্রয়খ উদ্ভাবনী 

উয়যায়গর পাইলটিং 

বাস্তবােন মূল্যার্েত 

3 

৭ 

উদ্ভাবন প্রদে িনী 

(মোয়কর্সং) 
৮ 

৭.১ ন্যযনতম একটি 

উদ্ভাবন প্রদে িনীর 

(মোয়কর্সং) 

আয়োেন 

৭.১.১ আয়োর্েত 

উদ্ভাবন প্রদে িনী 
তার্রখ ৬ 

১৫-০৫-

২০২1 

২২-৫-

২০২1 

২৯-৫-

২০২1 

১০-৬-

২০২1 

১৫-৬-

২০২1 

মকার্ভড ১৯ 

পর্রর্ির্তর কারয়ন 

উদ্ভাবন প্রদে িনীর 

(মোয়কর্সং) 

আয়োেন করা 

সম্ভব হের্ন  

 

৭.২ প্রদে িনীর 

মাধ্যয়ম মেষ্ঠ উদ্ভাবনী 

উয়যাগ র্নব িাচন    

৭.২.১ মেষ্ঠ উদ্ভাবনী 

উয়যাগ র্নব িার্চত  
সংখ্যা ২ ৩ ২ ১ - - 

মকার্ভড ১৯ 

পর্রর্ির্তর কারয়ন 

উদ্ভাবন প্রদে িনীর 

মাধ্যয়ম মেষ্ঠ 

উদ্ভাবনী উয়যাগ 

র্নব িাচন করা সম্ভব 

হের্ন    

 

৮ 

উদ্ভাবনী উয়যাগ 

আঞ্চর্লক ও 

োতীে পর্ িায়ে 

বাস্তবােন 

7 

৮.১ ন্যযনতম একটি 

উদ্ভাবনী উয়যাগ 

আঞ্চর্লক/ োতীে 

পর্ িায়ে বাস্তবােন 

৮.১.১ বাস্তবােয়নর 

েন্য অর্িস আয়দে 

োর্রকৃত  

 

তার্রখ 
7 

 

১০-৬-

২০21 ১৬-৬-

২০21 

২০-৬-

২০21 

২৫-৬-

২০21 

৩০-6-

২০21 

০৭-০৬-২০২১ 

তার্রয়খ ন্যযনতম 

একটি উদ্ভাবনী 

উয়যাগ আঞ্চর্লক/ 

োতীে পর্ িায়ে 

বাস্তবােয়নর 

৭ 
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ক্রম 
উয়েশ্য 

(Objectives) 

র্বষয়ের মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদন 

সূচয়কর মান 

 

লক্ষ্যমাত্রা/র্নণ িােক ২০20-২০২1 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

বার্ষ িক মূল্যায়ন 

অর্িন 

  

স্কার 

(Mark)  

অসাধারণ 

অর্ত 

উত্তম 

উত্তম 
চলর্ত 

মান 

চলর্ত 

মায়নর 

র্নয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 8 9 ১০ ১১ 12 13 

সরকার্র আয়দে 

োর্র করা হয়েয়ে 

৯ 

স্বীকৃর্ত বা 

প্রয়ণাদনা প্রদান 
5 

৯.১ উদ্ভাবকগণয়ক 

প্রেংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠার্নক 

পত্র/সনদপত্র 

/য়ক্রস্ট/ পুরস্কার 

প্রদান 

৯.১.১ প্রেংসাসূচক 

উপ-আনুষ্ঠার্নক 

পত্র/ সনদপত্র 

/য়ক্রস্ট/ পুরস্কার 

প্রদানকৃত 

সংখ্যা 

(েন) 
3      

০৫ েন কম িকতিায়ক 

প্রেংসাসূচক মক্রস্ট 

পুরস্কার প্রদান করা 

হয়েয়ে। 

৩ 

৯.২ উদ্ভাবকগণয়ক 

মদয়ে র্েক্ষ্া 

সির/প্রর্েক্ষ্ণ 

/নয়লে মেোর্রং  

মপ্রাগ্রায়ম মপ্ররণ 

৯.২.১ র্েক্ষ্া সির/ 

প্রর্েক্ষ্ণ/নয়লে 

মেোর্রং  মপ্রাগ্রায়ম 

মপ্রর্রত 

সংখ্যা 

(েন) 
2      

গত ০৯.০২.২০২১ 

হয়ত ১৩.০২.২০২১ 

তার্রখ পর্ িন্ত ৩০ 

েন 

কম িকতিা/কম িচার্র

মক ০৫ র্দয়নর 

র্েক্ষ্া সির/ 

প্রর্েক্ষ্ণ/নয়লে 

মেোর্রং  মপ্রাগ্রায়ম 

মপ্ররণ করা হয়েয়ে। 

2 

১০ 

তথ্য 

বাতােনহালনাগা

দকরণ 

8 

১০.১ ইয়নায়ভেন 

টিয়মর পূণ িাঙ্গ 

তথ্যসহ বেরর্ভর্ত্তক 

উদ্ভাবয়নর  সকল 

তথ্য আপয়লাড/ 

হালনাগাদকরণ 

১০.১.১ উদ্ভাবননর 

তথ্য আপয়লাডকৃত/ 

হালনাগাদকৃত 

র্নের্ম

ত 

(%) 

৪ 100 90 80 70 ৬০ 

তথ্য বাতােয়ন 

১০০% হালনাগাদ 

করা হয়েয়ে। 

৪ 

১০.২ বছরর্ির্িক 

পাইলট ও বাস্তবার্য়ত 

স্েবা েহর্র্করনের 

তথ্য   আপয়লাড/ 

হালনাগাদকরণ 

 

১০.২.১ স্েবা 

েহর্র্করনের তথ্য 

আপয়লাড/ 

হালনাগাদকৃত 

 % ২ 100 90 80 70 
৬০ 

স্েবা েহর্র্করনের 

তথ্য আপয়লাড/ 

হালনাগাদ করা 

হয়েয়ে। 

২ 
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ক্রম 
উয়েশ্য 

(Objectives) 

র্বষয়ের মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদন 

সূচয়কর মান 

 

লক্ষ্যমাত্রা/র্নণ িােক ২০20-২০২1 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

বার্ষ িক মূল্যায়ন 

অর্িন 

  

স্কার 

(Mark)  

অসাধারণ 

অর্ত 

উত্তম 

উত্তম 
চলর্ত 

মান 

চলর্ত 

মায়নর 

র্নয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 8 9 ১০ ১১ 12 13 

১০.৩ বাস্তবার্য়ত 

র্ির্র্টাল-স্েবার 

তথ্য   আপয়লাড/ 

হালনাগাদকরণ 

 

১০.৩.১ র্ির্র্টাল-

স্েবার তথ্য 

আপয়লাড/ 

হালনাগাদকৃত 

% 2 100 90 80 70 
৬০ 

র্ির্র্টাল-স্েবা 

সংক্রান্ত তথ্যার্দ 

ওয়েবসাইয়ট 

আপয়লাড করা 

হয়েয়ে। 

2 

১১ 

র্ডর্েটাল মসবা 

ততর্র ও 

বাস্তবােন 

৪ 

 ১১.১ ন্যূনতম একটি 

র্ির্র্টাল স্েবা ততর্র 

ও বাস্তবােন করা 

 

১১.১.১ একটি 

র্ির্র্টাল স্েবা 

বাস্তবার্য়ত 

তার্রখ ৪ 
১৫-২-

২০২1 

১৫-৩-

২০২1 

৩১-৩-

২০২1 

৩০-৪-

২০২1 

৩০-৫-

২০২1 

র্ডর্েটাল মসবার 

তার্লকা ততর্র করা 

হয়েয়ে। র্ির্র্টাল 

স্েবা বাস্তবার্য়ত। 

৪ 

১২ মসবা সহর্েকরণ ৮ 

১২.১ ন্যূনতম একটি 

মসবা পদ্ধর্ত 

সহর্েকরয়ণর 

পাইলটিং বাস্তবােন 

১২.১.১ সহর্েকরয়ণর 

পাইলটিং 

বাস্তবােয়নর অর্িে 

আনেশ র্ার্রকৃত 

 

তার্রখ 4 
১৫-১০- 

২০20 

২০-

১০- 

২০20 

২৪-

১০- 

২০20 

২৮-

১০- 

২০20 

৩০-

১০- 

২০20 

তথ্য ও সম্প্রচার 

মন্ত্রণালয়ের 

তত্ত্বাবধায়ন  

১৫-১০-২০20 

তার্রয়খ োতীে 

গণমাধ্যম 

ইনর্স্টটিউট ও তথ্য 

অর্ধদিতয়র মসবা 

পদ্ধর্ত 

সহর্েকরয়ণর 

পাইলটিং 

বাস্তবােয়নর অর্িে 

আনেশ র্ার্র করা 

হনয়নছ। 

4 

১২.২ ন্যূনতম একটি 

মসবা পদ্ধর্ত 

সহর্েকরণ 

োরানেনশ 

েম্প্রোরে/ 

স্রর্িনকশন 

 ১২.২.১ স্েবা 

সহর্েকরণ   

বাস্তবােয়ন চুড়ান্ত 

অর্িস আনেশ 

র্ার্রকৃত 

 

তার্রখ 4 
১৫-০৪-

২০২1 

৩০-৪-

২০২1 

১৫-৫-

২০২1 

৩০-৫-

২০২1 

১৫-৬-

২০২1 

তথ্য ও সম্প্রচার 

মন্ত্রণালয়ের 

তত্ত্বাবধায়ন  

০৮-০৪-২০2১ 

তার্রয়খ োতীে 

গণমাধ্যম 

ইনর্স্টটিউয়ট মসবা 

পদ্ধর্ত বাস্তবােয়ন 

চুড়ান্ত অর্িস 

4 
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ক্রম 
উয়েশ্য 

(Objectives) 

র্বষয়ের মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদন 

সূচয়কর মান 

 

লক্ষ্যমাত্রা/র্নণ িােক ২০20-২০২1 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

বার্ষ িক মূল্যায়ন 

অর্িন 

  

স্কার 

(Mark)  

অসাধারণ 

অর্ত 

উত্তম 

উত্তম 
চলর্ত 

মান 

চলর্ত 

মায়নর 

র্নয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 8 9 ১০ ১১ 12 13 

আনেশ র্ার্র করা 

হনয়নছ এবং 

বাংলানেশ স্বতানর 

মসবা পদ্ধর্ত 

সহর্েকরণ 

োরানেনশ 

েম্প্রোরে/ 

স্রর্িনকশন 

কার্ িক্রনমর  অর্িস 

আনেশ র্ার্র করা 

হনয়নছ। 

১৩ পর্রবীক্ষে ৭ 

১৩.১ আওতাধীন 

অর্ধেপ্তর/ েংস্থার 

উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা 

প্রেয়ন কার্ িক্রম 

পর্রবীক্ষে  

১৩.১.১ আওতাধীন 

েপ্তর/ েংস্থার বার্ষ িক 

কম িপর্রকল্পনা প্রেীত  

 

তার্রখ  ৩ 
৩০-7-

২০20 

৪-8-

২০20 

8-8-

২০20 

১1-8-

২০20 

১6-8-

২০20 

আওতাধীন েপ্তর/ 

েংস্থার বার্ষ িক 

কম িপর্রকল্পনা 

প্রেীত 

৩ 

১৩.২ স্বীয় েপ্তরেহ 

আওতাধীন অর্ধেপ্তর/ 

েপ্তর েংস্থার উদ্ভাবন 

কম িপর্রকল্পনা 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ত 

পর্রবীক্ষে   

১৩.২.১ আওতাধীন 

অর্ধেপ্তর/ েপ্তর 

েংস্থার েনে 

ইননানিশন টিনমর 

েিা আনয়ার্র্ত 

সংখ্যা ২ ৩ ২ ১ - - 

তথ্য ও সম্প্রচার 

মন্ত্রণালয়ের 

আওতাধীন 

অর্ধেপ্তর/ েপ্তর 

েংস্থার েনে 

ইননানিশন টিনমর 

০৩টি েিা 

আনয়ার্ন করা 

হনয়নছ। 

২ 

১৩.৩ মাঠ পর্ িায়ে 

চলমান উদ্ভাবনী 

প্রকল্পসমূহ সয়রের্মন 

পর্রদে িন ও 

প্রয়োেনীে সহােতা 

প্রদান 

১৩.৩.১ প্রকল্প 

পর্রদে িনকৃত এবং 

সহােতা প্রদানকৃত      

সংখ্যা 

(কেটি) 
২      

তথ্য ও সম্প্রচার 

মন্ত্রণালয়ের 

আওতাধীন  ০২টি 

অর্ধেপ্তর/ েপ্তর 

েংস্থা বাংলানেশ 

র্িম আকিাইি ও 

চলর্িত্র ও প্রকাশনা 

২ 
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ক্রম 
উয়েশ্য 

(Objectives) 

র্বষয়ের মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদন 

সূচয়কর মান 

 

লক্ষ্যমাত্রা/র্নণ িােক ২০20-২০২1 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

বার্ষ িক মূল্যায়ন 

অর্িন 

  

স্কার 

(Mark)  

অসাধারণ 

অর্ত 

উত্তম 

উত্তম 
চলর্ত 

মান 

চলর্ত 

মায়নর 

র্নয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 8 9 ১০ ১১ 12 13 

অর্ধেপ্তনরর প্রকল্প 

পর্রদে িনপূব িক 

সহােতা প্রদান করা 

হয়েয়ে।   

১৪ 

 

ডকুয়ময়েেন  

প্রকােনা  

7 

১৪.১ বাস্তবার্েত 

উদ্ভাবনী উয়যায়গর 

ডকুয়ময়েেন ততর্র ও 

প্রকােনা (পাইলট ও 

সম্প্রসার্রত) 

 

 

১৪.১.১ ডকুয়ময়েেন  

প্রকার্েত 

 

তার্রখ 
৪ 

২০-০৫-

২০২1 

২৫-৫-

২০২1 

৩১-৫-

২০২1 

১০-৬-

২০২1 

১৫-৬-

২০২1 

২০-০৫-২০২1 

তার্রখ 

বাস্তবার্েত উদ্ভাবনী 

উয়যায়গর 

ডকুয়ময়েেন ততর্র 

ও প্রকােনা প্রকাে 

করা হয়েয়ে। 

৪ 

১৪.২ স্েবা 

েহর্র্করনের 

িকুনমনেশন ততর্র ও 

প্রকােনা 

১৪.২.১ িকুনমনেশন 

প্রকার্শত 
তার্রখ ৩ 

২০-০৫-

২০২1 

২৫-৫-

২০২1 

৩১-৫-

২০২1 

১০-৬-

২০২1 

১৫-৬-

২০২1 

২২-০৩-২০২1 

তার্রখ স্েবা 

েহর্র্করনের 

িকুনমনেশন ততর্র 

কয়র তথ্য ও 

সম্প্রচার 

মন্ত্রণালয়ের 

ওয়েবসাইয়ট প্রকাে 

করা হয়েয়ে। 

৩ 

1৫ 

উদ্ভাবন 

কম িপর্রকল্পনা 

মূল্যােন 

৮ 

১৫.১ উদ্ভাবন 

পর্রকল্পনার অধ ি-

বার্ষক স্ব-মূল্যােন 

১৫.১.১ অধ ি- বার্ষ িক 

প্রর্তয়বদন স্ব-

মূল্যার্েত 

তার্রখ 
৩ 

৩০-1-

২০২1 

৫-২-

২০২1 

১০-২-

২০২1 

১৭-২-

২০২1 

২০-২-

২০২1 

অধ ি- বার্ষ িক 

প্রর্তয়বদন স্ব-

মূল্যার্েত 

৩ 

১৫.২  উদ্ভাবন 

কম িপর্রকল্পনার অধ ি- 

বার্ষ িক মূল্যােন 

প্রর্তয়বদন 

মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বভায়গ 

মপ্ররণ 

১৫.২.১ অধ ি- বার্ষ িক 

মূল্যােন  প্রর্তয়বদন 

মপ্রর্রত  

তার্রখ 
১ 

৫-২-

২০২1 

১০-২-

২০২1 

১৭-২-

২০২1 

২০-২-

২০২1 

২৫-২-

২০২1 

অধ ি- বার্ষ িক 

মূল্যােন  প্রর্তয়বদন 

মপ্রর্রত 

১ 
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ক্রম 
উয়েশ্য 

(Objectives) 

র্বষয়ের মান 

(Weight of 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদন 

সূচয়কর মান 

 

লক্ষ্যমাত্রা/র্নণ িােক ২০20-২০২1 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

বার্ষ িক মূল্যায়ন 

অর্িন 

  

স্কার 

(Mark)  

অসাধারণ 

অর্ত 

উত্তম 

উত্তম 
চলর্ত 

মান 

চলর্ত 

মায়নর 

র্নয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 8 9 ১০ ১১ 12 13 

১৫.৩ উদ্ভাবন 

কম িপর্রকল্পনার 

বার্ষক স্ব-মূল্যােন  

১৫.৩.১ বার্ষ িক 

মূল্যােন প্রর্তয়বদন 

প্রস্তুতকৃত  

তার্রখ 
৩ 

১৫-৭-

২০২1 

২০-৭-

২০২1 

২৩-৭-

২০২1 

২৬-৭-

২০২1 

৩০-7-

২০২1 

বার্ষ িক প্রর্তয়বদন 

স্ব-মূল্যার্েত 

৩ 

১৫.৪ উদ্ভাবন 

কম িপর্রকল্পনার 

বার্ষক স্ব-মূল্যােন 

প্রর্তয়বদন  

মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বভায়গ 

মপ্ররণ 

১৫.৪.১ মূল্যােন   

প্রর্তয়বদন মপ্রর্রত 

তার্রখ 
১ 

২০-৭-

২০২1 

২৩-৭-

২০২1 

২৬-৭-

২০২1 

৩০-7-

২০২1 

৫-৮-

২০২1 

বার্ষ িক মূল্যােন  

প্রর্তয়বদন মপ্রর্রত 

১ 

 


