
বাাংলাদেশ মৎস্য গদবষণা ইনস্টিটিউদের বাস্টষ িক উদ্ভাবন কম িপস্টরকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগস্টি মূল্যায়ন কাঠাদমা, ২০১৮-’১৯ 

 

ক্রম উদেশ্য 

(Objects) 

স্টবষদয়র মান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

( Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃি 

অর্িন 

২০১৭-

’১৮ 

লক্ষ্যমাত্রা/স্টনণ িায়ক ২০১৮-’১৯ 

(Target/Criteria Value for FY) 

প্রদক্ষ্পণ 

(Projection) 

২০১৯-’২০ অসাধারণ অস্টি উত্তম উত্তম চলস্টি মান চলস্টি মাদনর 

স্টনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১ 

 

উদ্ভাবন কম িপস্টরকল্পনা 

প্রণয়ন 

৭ ১.১ বাস্টষ িক উদ্ভাবন কম িপস্টরকল্পনা প্রণয়ন ১.১.১ কম িপস্টরকল্পনা প্রণীি িাস্টরখ ৪ ৪ ৩১-৭-’১৮ ৫-৮-’১৮ ৯-৮-’১৮ ১৪-৮-’১৮ ২০-৮-’১৮ ৩১-৭-’১৯ 

 

১.২ বাস্টষ িক উদ্ভাবন কম িপস্টরকল্পনা মন্ত্রীপস্টরষে স্টবভাদগ প্রপ্ররণ ১.২.১ মন্ত্রীপস্টরষে স্টবভাদগ  

         প্রপ্রস্টরি 

িাস্টরখ ১ ১ ১২-৮-’১৮ ২০-৮-’১৮ ২৬-৮-’১৮ ৩০-৮-’১৮ ৫-৯-’১৮ ১২-৮-’১৯ 

১.৩ বাস্টষ িক উদ্ভাবন কম িপস্টরকল্পনা িথ্য বািায়দন প্রকাশ ১.৩.১ িথ্য বািায়দন   

         প্রকাস্টশি 

িাস্টরখ ২ ২ ১৬-৮-’১৮ ২০-৮-’১৮ ২৫-৮-’১৮ ৩০-৮-’১৮ ৫-৯-’১৮ ১৬-৮-’১৯ 

২ 

 

ইদনাদভশন টিদমর সভা ৬ ২.১ ইদনাদভশন টিদমর সভা অনুষ্ঠান ২.১.১ অনুস্টষ্ঠি সভা সাংখ্যা ৪ ৪ ১০ ০৯ ০৮ - - ১০ 

২.২ ইদনাদভশন টিদমর সভার স্টসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ২.২.১ বাস্তবাস্টয়ি স্টসদ্ধান্ত % ২ ৯০% ১০০% ৯৫% ৮০% ৭৫% - ১০০% 

৩ উদ্ভাবন সক্ষ্মিা বৃস্টদ্ধ ১০ ৩.১ একস্টেদনর ওস্টরদয়নদেশন/কম িশালা/প্রসস্টমনার ৩.১.১ অনুস্টষ্ঠি 

ওস্টরদয়নদেশন/কম িশালা/ 

প্রসস্টমনার 

সাংখ্যা ৩ ১ ১ - - - - ১ 

৩.২ উদ্ভাবন সক্ষ্মিা বৃস্টদ্ধর লদক্ষ্য ২(দুই) স্টেদনর প্রস্টশক্ষ্ণ আদয়ার্ন ৩.২.১ আদয়াস্টর্ি প্রস্টশক্ষ্ণ সাংখ্যা 

(র্ন) 

৩ ১ ১০ - - - - ১ 

৩.৩ উদ্ভাবন সক্ষ্মিা বৃস্টদ্ধর লদক্ষ্য ৫(পাঁচ) স্টেদনর প্রস্টশক্ষ্ণ  

       আদয়ার্ন 

৩.৩.১ আদয়াস্টর্ি প্রস্টশক্ষ্ণ সাংখ্যা 

(র্ন) 

২ - ১০ - - - - ১ 

৩.৪ উদ্ভাবন কার্ যক্রদমর সদে সম্পৃক্ত কম িকিিাগদণর স্টবদেদশ স্টশক্ষ্া  

       সফর 

৩.৪.১ স্টশক্ষ্া সফদর প্রপ্রস্টরি সাংখ্যা 

(র্ন) 

২ ২ ১ - - - - ১ 

৪ স্বীয় েপ্তদরর প্রসবায় 

উদ্ভাবনী উদযাগ/ধারণা 

আহবান, যাচাই-বাচাই 

সাংক্রান্ত কার্ যক্রম 

৪ ৪.১ উদ্ভাবনী উদযাগ/ধারণা আহবান এবাং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণাগুদলা  

      যাচাই-বাচাইপূব িক িাস্টলকা প্রকাশ 

৪.১.১ উদ্ভাবনী উদযাদগর  

         িাস্টলকা প্রকাস্টশি 

িাস্টরখ ২ ১৮-৭-

’১৭ 

৩০-৮-’১৮ ৫-৯-’১৮ ১০-৯-’১৮ ১৬-৯-’১৮ ২০-৯-’১৮ ৩০-৮-’১৯ 

৪.২ উদ্ভাবনী উদযাগ/ধারণাসমুহ আইস্টিয়া ব্াাংদক  

     (www.ideabank.gov.bd) র্মা রাখা 

৪.২.২ আইস্টিয়া ব্াাংদক  

         র্মাকৃি উদযাগ 

সাংখ্যা ২ - ১০-৯-’১৮ ১৬-৯-’১৮ ২০-৯-’১৮ ২৫-৯-’১৮ ৩০-৯-’১৮ ১০-৯-’১৯ 

৫ উদ্ভাবনী উদযাদগর 

পাইলটিাং 

১০ ৫.১ ন্যযনিম ২টি উদ্ভাবনী উদযাদগ পাইলটিাং বাস্তবাযন় ৫.১.১ পাইলটিাং বাস্তবাস্টয়ি িাস্টরখ ৪ - ৩০-৪-’১৯ ১৫-৫-’১৯ ২০-৫-’১৯ ২৬-৫-’১৯ ৩০-৫-’১৯ ৩০-৪-’২০ 

৫.২ প্রকন্দ্র/উপদকন্দ্র পয িাদয ়চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সদরর্স্টমন   

      পস্টরেশ িন ও প্রদয়ার্নীয ়সহাযি়া প্রোন 

৫.২.১ পস্টরেশ িনকৃি প্রকল্প 

এবাং সহাযি়া প্রোনকৃি প্রকল্প 

সাংখ্যা ৪ ১      ১ 

৫.৩ আওিাধীন েপ্তর/সাংস্থার পাইলটিাং প্রকদল্পর িাস্টলকা তিস্টর ও  

      ওদয়বসাইদে প্রকাশ 

৫.৩.১ িাস্টলকা প্রণীি  ও  

       ওদয়বসাইদে প্রকাস্টশি 

িাস্টরখ ২ ১০-৮-

’১৭ 

৫-৫-’১৯ ১২-৫-’১৯ ১৬-৫-’১৯ ২০-৫-’১৯ ২৫-৫-’১৯ ৫-৫-’২০ 

৬ ইদনাদভশন প্রশাদকস্টসাং 

 

১০ ৬.১ ন্যযনিম ০১টি ইদনাদভশন প্রশাদকস্টসাং আদয়ার্ন ৬.১.১ আদয়াস্টর্ি ইদনাদভশন  

        প্রশাদকস্টসাং 

িাস্টরখ ৬ ১৮-২-

’১৮ 

১৫-৫-’১৯ ২২-৫-’১৯ ২৯-৫-’১৯ ১০-৬-’১৯ ১৫-৬-’১৯ ১৫-৫-’২০ 

৬.২ প্রশাদকস্টসাং এর মাধ্যদম প্ররস্টিদকশনদযাগ্য উদ্ভাবনী উদযাগ  

      স্টনব িাচন 

৬.২.১ উদ্ভাবনী উদযাগ  

         স্টনব িাস্টচি 

সাংখ্যা ৪ - ৩ ২ ১ - - ১ 



৭ উদ্ভাবনী উদযাগ 

আঞ্চস্টলক ও র্ািীয ়

পয িাদয ়বাস্তবাযন় 

 

৬ ৭.১ ন্যযনিম ০১টি উদ্ভাবনী উদযাগ আঞ্চস্টলক/র্ািীয ়পয িাদয ় 

      বাস্তবাস্টয়ি       

৭.১.১ বাস্তবায়দনর র্ন্য 

অস্টফস আদেশ র্াস্টরকৃি 

 

িাস্টরখ ৪ জুলাই/ 

২০১৭ 

১০-৬-’১৯ ১৬-৬-’১৯ ২০-৬-’১৯ ২৫-৬-’১৯ ৩০-৬-’১৯ ১০-৬-’২০ 

৭.২ বাস্তবাস্টযি় উদ্ভাবনী উদযাদগর িকুদমদেশন তিস্টর ও প্রকাশনা ৭.২.১ িকুদমদেশন  প্রকাস্টশি িাস্টরখ ২ স্টিদসম্বর/

২০১৭ 

১৬-৬-’১৯ ২০-৬-’১৯ ২৫-৬-’১৯ ২৮-৬-’১৯ ৩০-৬-’১৯ ১৬-৬-’২০ 

৮ ইদনাদভশন প্রমেস্টরাং   ৬ ৮.১    প্রমের-প্রমস্টে স্টনব িাচন ও িাস্টলকা প্রস্তুি ৮.১.১ স্টনব িাস্টচি প্রমের-প্রমস্টের  

         িাস্টলকা 

িাস্টরখ ৩ ১৩-৫-

’১৭ 

২৯-৮-’১৮ ৫-৯-’১৮ ১০-৯-’১৮ ১৫-৯-’১৮ ২০-৯-’১৮ ২৯-৮-’১৯ 

৮.২    ২ দুই স্টেদনর প্রমেস্টরাং কম িশালা আদয়ার্ন ৮.২.১ আদয়াস্টর্ি প্রমেস্টরাং  

         কম িশালা 

সাংখ্যা 

(র্ন) 

৩ - ৩ - - - - ১ 

৯ স্বীকৃস্টি বা প্রদণােনা 

প্রোন  

 

১০ ৯.১ উদ্ভাবকদের প্রশাংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠাস্টনক পত্র /সনেপত্র/  

      প্রক্রি/পুরস্কার প্রোন    

 

৯.১.১ প্রশাংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠাস্টনক পত্র /সনেপত্র/ 

প্রক্রি/পুরস্কার প্রোনকৃি 

সাংখ্যা ৫ ১ ১ - - - - ১ 

৯.২ উদ্ভাবকগদনর প্রেদশ স্টশক্ষ্া সফর/প্রস্টশক্ষ্ণ/নদলর্  

     প্রশয়াস্টরাং/প্রপ্রাগ্রাদম প্রপ্ররন     

 

৯.২.১ স্টশক্ষ্া 

সফর/প্রস্টশক্ষ্ণ/নদলর্ 

প্রশয়াস্টরাং/প্রপ্রাগ্রাদম প্রপ্রস্টরি 

সাংখ্যা ২ ২ ১ - - - - ১ 

৯.৩ উদ্ভাবকগদনর স্টবদেদশ স্টশক্ষ্া সফর/প্রস্টশক্ষ্ণ/নদলর্ প্রশয়াস্টরাং  

      প্রপ্রাগ্রাদমর প্রপ্ররণ    

৯.৩.১ স্টশক্ষ্া 

সফর/প্রস্টশক্ষ্ণ/নদলর্ 

প্রশয়াস্টরাং/প্রপ্রাগ্রাদম প্রপ্রস্টরি 

 

সাংখ্যা ৩ ২ ১ - - - - ১  

১০ ইদনাদভশন খাদি 

বরাে  

    

 

৪ ১০.১ ইদনাদভশন সাংক্রান্ত কায িক্রম বাস্তবায়দন বাদর্ে বরাে  ১০.১.১ বাদর্ে বরােকৃি োকা ২ ১.২০ 

লক্ষ্ 

৫.০০ লক্ষ্ - - - - ৫.০০ লক্ষ্ 

১০.২ ইদনাদভশন সাংক্রান্ত কায িক্রম বাস্তবায়দন বরােকৃি অর্ ি ব্য ়  ১০.২.১ ইদনাদভশন সাংক্রান্ত 

কায িক্রম বাস্তবায়দন বরােকৃি 

অর্ ি ব্স্টয়ি 

 

% ২ ১০০% ৯০% ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৯০% 

১১ পাে িনারশীপ 

প্রনেওয়াস্টকিাং 

 

৩ ১১.১ সাংস্টিষ্ট প্রস্টিষ্ঠান/অাংশীর্ন স্টচস্টিিকরণ ও িাদের সদে  

       সমদ ািা স্মারক স্বাক্ষ্র 

১১.১.১ স্বাক্ষ্স্টরি সমদ ািা  

          স্মারক  

 

সমদ া

িা 

স্মারদক

র 

সাংখ্যা  

৩ ৩ ২ ১ ১ - - ১ 

১২ ইদনাদভশন সাংক্রান্ত 

িথ্য হালনাগােকরণ 

 

৩ ১২.১ িথ্য বািায়দন ইদনাদভশন কন িাদরর সকল িথ্য  

       হালনাগােকরণ 

১২.১.১ িথ্য হালনাগােকৃি 

 

িাস্টরখ ৩ ২৮-৬-

’১৮ 

৩১.১২.’১৮ ৩-১-’১৯ ৮-১-’১৯ ১৫-১-’১৯ ২০-১-’১৯ ৩১.১২.’১৯ 

১৩ ই-প্রসবা তিস্টর ও 

বাস্তবায়ন 

 

৪ ১৩.১ ই-প্রসবা তিস্টর ও বাস্তবায়ন করা ১৩.১.১ ন্যন্যিম ১টি ই-প্রসবা  

          বাস্তবাস্টয়ি 

িাস্টরখ ৪ ২৯-৩-

’১৮ 

১৫-২-’১৯ ১৭-২-’১৯ ৩১-৩-’১৯ ৩০-৪-’১৯ ৩০-৫-’১৯ ১৫-২-’২০ 

১৪ প্রসবা পদ্ধস্টি 

সহর্ীকরণ  

 

৩ ১৪.১ ন্যযনিম ০১টি প্রসবা পদ্ধস্টি সহর্ীকরণ ও বাস্তবাযন়   ১৪.১.১ সহর্ীকরণ সাংক্রান্ত 

অস্টফস আদেশ র্াস্টর 

 

িাস্টরখ ৩ র্ানুয়ারী

/২০১৮ 

১৫-৫-’১৯ ২২-৫-’১৯ ২৯-৫-’১৯ ১০-৬-’১৯ ২০-৬-’১৯ ১৫-৫-’২০ 



১৫ আওিাধীন 

প্রকন্দ্র/উপদকদন্দ্রর 

ইদনাদভশন কায িক্রম 

পস্টরবীক্ষ্ণ 

 

৬ ১৫.১ আওিাধীন প্রকন্দ্র/উপদকদন্দ্রর ইদনাদভশন কম িপস্টরকল্পনা প্রণয়ন  

       কায িক্রম পস্টরবীক্ষ্ণ 

১৫.১.১ আওিাধীন 

প্রকন্দ্র/উপদকদন্দ্রর বাস্টষ িক 

কম িপস্টরকল্পনা প্রণীি 

িাস্টরখ ৩ আগষ্ট/ 

২০১৭ 

১৪-৮-’১৮ ২০-৮-’১৮ ২৬-৮-’১৮ ২৮-৮-’১৮ ৩০-৮-’১৮ ১৪-৮-’১৯ 

১৫.২ আওিাধীন প্রকন্দ্র/উপদকদন্দ্রর ইদনাদভশন কম িপস্টরকল্পনা  

        বাস্তবায়ন অগ্রগস্টি পস্টরবীক্ষ্ণ 

১৫.২.১ আওিাধীন প্রকন্দ্র 

প্রকদন্দ্রর সদে আদয়াস্টর্ি 

ইদনাদভশন টিদমর সভা 

সাংখ্যা ৩ ১ ৩ ২ ১ - - ১ 

১৬ উদ্ভাবন কম িপস্টরকল্পনা 

মূল্যায়ন 

 

৮ ১৬.১ বাস্টষ িক উদ্ভাবন কম িপস্টরকল্পনার অধ ি-বাস্টষ িক স্ব-মূল্যাযন় ১৬.১.১ স্ব-মূল্যাস্টয়ি অধ ি- 

বাস্টষ িক প্রস্টিদবেন 

িাস্টরখ ৩ - ৩১-১-’১৯ ৫-২-’১৯ ১০-২-’১৯ ১৭-২-’১৯ ২৫-২-’১৯ ৩১-১-’২০ 

১৬.২ বাস্টষ িক উদ্ভাবন কম িপস্টরকল্পনার অধ ি-বাস্টষ িক মূল্যাযন়  

        প্রস্টিদবেন মস্টন্ত্রপস্টরষে স্টবভাদগ প্রপ্ররণ 

১৬.২.১ অধ ি-বাস্টষ িক মূল্যাযন় 

প্রস্টিদবেন প্রপ্রস্টরি 

িাস্টরখ ১ - ৫-২-’১৯ ১০-২-’১৯ ১৭-২-’১৯ ২০-২-’১৯ ২৫-২-’১৯ ৫-২-’২০ 

১৬.৩ বাস্টষ িক উদ্ভাবন পস্টরকল্পনার বাস্টষ িক স্ব-মূল্যায়ন ১৬.৩.১ বাস্টষ িক মূল্যাযন় 

প্রস্টিদবেন প্রস্তুিকৃি 

িাস্টরখ ৩ ১৭-৭-

’১৮ 

১৫-৭-’১৯ ২০-৭-’১৯ ২৫-৭-’১৯ ২৭-৭-’১৯ ৩১-৭-’১৯ ১৫-৭-’২০ 

১৬.৪ বাস্টষ িক উদ্ভাবন কম িপস্টরকল্পনার বাস্টষ িক স্ব-মূল্যাযন় প্রস্টিদবেন  

        মস্টন্ত্রপস্টরষে স্টবভাদগ প্রপ্ররণ 

১৬.৪.১ মূল্যাযন় প্রস্টিদবেন  

          প্রপ্রস্টরি 

িাস্টরখ ১ ১৮-৭-

’১৮ 

২০-৭-’১৯ ২৫-৭-’১৯ ২৭-৭-’১৯ ৩১-৭-’১৯ ৫-৮-’১৯ ২০-৭-’২০ 

 

 

 

 

                         স্বাক্ষ্স্টরি/- 

 

(প্রমাহাম্মে শস্টহে উল্যাহ) 

স্টসদষ্টম এনাস্টলষ্ট ও সেস্য সস্টচব 

বামগই ইদনাদভশন টিম 

 


