
বাাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর স োর্ ড, তথ্য মন্ত্রণালয় এর  োচ্চষ ডক উদ্ভো ন  কম মপররকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত মূল্যায়ন কাঠাদমা, ২০১৮-২০১৯

 

ক্রম 
উদেশ্য 

(objects) 

রবষদয়র মান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ মক্রম 

(Activities) 

কম মসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম মসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অর্মন 

২০১৭-১৮
*
 

লক্ষ্যমাত্রা/রনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY  

প্রক্ষেপণ 

(Proje

ction) 

২০১৯-২০ 
অসাধারণ 

অরত 

উত্তম 
উত্তম 

চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

১ 

উদ্ভাবন 

কম মপররকল্পনা 

প্রণয়ন  

7 

১.১ বারষ মক উদ্ভাবন 

কম মপররকল্পনা প্রণয়ন 

১.১.১কম মপররকল্পনা 

প্রণীত 
26.07.2018 4 2০.07.2017       

১.২ বারষ মক উদ্ভাবন 

কম মপররকল্পনা মরন্ত্রপররষে 

রবভাদগ প্রপ্ররণ  

১.২.১ মরন্ত্রপররষে 

রবভাদগ প্রপ্রররত  

26.07.2018 
১        

১.৩ বারষ মক উদ্ভাবন 

কম মপররকল্পনা তথ্য 

 োতোয়নন প্রকাশ 

১.৩.১ তথ্য বাতায়দন 

প্রকারশত 

26.07.2018 
২ 2৯.0৬.2017       

২ 

ইদনাদভশন 

টিদমর সভা 
6 

২.১ ইদনাদভশন টিদমর সভা 

অনুষ্ঠান 
২.১.১ অনুরষ্ঠত সভা 

10 wU 

 
৪ ১0 wU      

 

 

২.২ ইদনাদভশন টিদমর 

সভার রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

২.২.১  বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত   
% 2 ৯0%      

 

৩ 

উদ্ভাবন সক্ষ্মতা 

বৃরদ্ধ 
১০ 

৩.১ এক রেদনর 

ওররদয়নদেশন/ 

কম মশালা/প্রসরমনার 

৩.১.১ অনুরষ্ঠত 

কম মশালা/ প্রসরমনার 
01wU ৩     01wU      

 

৩.২ উদ্ভাবন সক্ষ্মতা বৃরদ্ধর 

লদক্ষ্য ০২ রেদনর প্ররশক্ষ্ণ 

আদয়ার্ন  

৩.২.১ আদয়ারর্ত  

প্ররশক্ষ্ণ 
০৩ র্ন ৩       

 

৩.৩ উদ্ভাবন সক্ষ্মতা বৃরদ্ধি্র 

লদক্ষ্য ০৫ রেদনর প্ররশক্ষ্ণ 

আদয়ার্ন 

৩.৩.১ আদয়ারর্ত 

প্ররশক্ষ্ণ  
03 র্ন ২ 

01 র্ন 

 
     

 

৩.৪ উদ্ভাবন কার্ মক্রদমর 

সদে সম্পকৃ্ত 

কম মকতমাগদণর চ্চ নেনে 

৩.৪.১   চ্চেক্ষো েফনর  

প্রপ্রররত  
3 জন 2 -       

                                                           
 



ক্রম 
উদেশ্য 

(objects) 

রবষদয়র মান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ মক্রম 

(Activities) 

কম মসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম মসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অর্মন 

২০১৭-১৮
*
 

লক্ষ্যমাত্রা/রনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY  

প্রক্ষেপণ 

(Proje

ction) 

২০১৯-২০ 
অসাধারণ 

অরত 

উত্তম 
উত্তম 

চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

চ্চেক্ষো েফর 

৪ 

স্বীয় েপ্তদরর 

প্রসবায় উদ্ভাবনী 

ধারণা/ উদযাগ 

আহবান, র্াচাই-

বাছাই-সাংক্রান্ত 

কার্ মক্রম 

4 

৪.১ উদ্ভাবনী উদযাগ/ধারণা 

আহবান এবাং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী  

ধরণাগুদলা  র্াচাই-

বাছাইপূব মক তারলকা প্রকাশ  

৪.১.১ উদ্ভাবনী 

উদযাদগর তারলকা 

প্রকারশত 

26.07.2018 2 ০৫.07.2017      

 

৪.২ উদ্ভাবনী 

উদযাগ/ধারণাসমূহ 

আইরিয়া ব্াাংদক 

(ideabank.gov.bd) 

র্মা রাখা 

৪.২.১ আইরিয়া 

ব্াাংদক র্মাকৃত 

উদযাগ 

03wU 2 -      

 

৫ 

উদ্ভাবনী 

উদযাদগর 

পাইলটিাং 

10 

৫.১ নূন্যতম ০২টি উদ্ভাবনী 

উদযাদগর পাইলটিাং 

বাস্তবায়ন 

৫.১.১ পাইলটিাং 

বাস্তবারয়ত  
৩০-০৪-২০১৯ ৪ 30.06.2018      

 

৫.২ মাঠ পর্ মাদয় চলমান 

উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ 

সদরর্রমন পররেশ মন ও 

প্রদয়ার্নীয় সহায়তা প্রোন 

৫.২.১ পররেশ মনকৃত 

প্রকল্প  এবাং সহায়তা 

প্রোনকৃত প্রকল্প   

03wU ৪       

 

৫.৩ আওতাধীন েপ্তর 

সাংস্থার  পাইলটিাং প্রকদল্পর 

তারলকা ততরর ও 

ওদয়বসাইদে প্রকাশ 

৫.৩.১ তারলকা 

প্রণীত ও 

ওদয়বসাইদে 

প্রকারশত 

৫-০৫-২০১৯ ২ ৩১.07.2017      

 

৬ 

ইদনাদভশন 

প্রশাদকরসাং 
10 

৬.১ নূন্যতম ০১টি 

ইদনাদভশন প্রশাদকরসাং 

আদয়ার্ন 

৬.১.১ আদয়ারর্ত 

ইদনাদভশন 

প্রশাদকরসাং  

১৫-৬-২০১৯ ৬ 16.04.2018      

 

৬.২ প্রশাদকরসাং-এর 

মাধ্যদম প্রররিদকশনদর্াগ্য 

উদ্ভাবনী উদযাগ রনব মাচন  

৬.২.১ উদ্ভাবনী 

উদযাগ রনব মারচত 

 

03wU ৪       

 



ক্রম 
উদেশ্য 

(objects) 

রবষদয়র মান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ মক্রম 

(Activities) 

কম মসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম মসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অর্মন 

২০১৭-১৮
*
 

লক্ষ্যমাত্রা/রনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY  

প্রক্ষেপণ 

(Proje

ction) 

২০১৯-২০ 
অসাধারণ 

অরত 

উত্তম 
উত্তম 

চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

৭ 

উদ্ভাবনী উদযাগ 

আঞ্চরলক ও 

র্াতীয় পর্ মাদয় 

বাস্তবায়ন 

৬ 

৭.১ নূন্যতম ০১টি উদ্ভাবনী 

উদযাগ আঞ্চরলক/ র্াতীয় 

পর্ মাদয় বাস্তবারয়ত  

৭.১.১ বাস্তবায়দনর 

র্ন্য অরিস আদেশ 

র্াররকৃত 

 

১০-৬-২০১৯ ৪  

 

    

 

৭.২ বাস্তবারয়ত উদ্ভাবনী 

উদযাদগর িকুদমদেশন 

ততরর ও প্রকাশনা  

৭.২.১ িকুদমদেশন  

প্রকারশত 

 

১৬-৬-২০১৯ 
২       

 

৮ 

ইদনাদভশন 

প্রমেররাং 
৬ 

৮.১ প্রমের-প্রমরে  

রনব মাচন ও তারলকা 

প্রস্তুত।   

৮.১.১ রনব মারচত 

প্রমের-প্রমরের 

তারলকা 

২৯-০৮-২০১৮ ৩       

 

৮.২ দুই রেদনর প্রমেররাং 

কম মশালা আদয়ার্ন 

৮.২.১ আদয়ারর্ত 

প্রমেররাং কম মশালা 
03 (র্ন) ৩  

 

    

 

৯ 

স্বীকৃরত বা 

প্রসণোেনা প্রোন 
10 

৯.১ উদ্ভাবকদের 

প্রশাংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠারনক পত্র/ সনেপত্র 

/দক্রস্ট/ পুরস্কার প্রোন 

৯.১.১ প্রশাংসাসূচক 

উপ-আনুষ্ঠারনক 

পত্র/ সনেপত্র 

/দক্রস্ট/ পুরস্কার 

প্রোনকৃত 

03wU 5        

 

৯.২ উদ্ভাবকগদণর সেনে 

রশক্ষ্া সির/প্ররশক্ষ্ণ 

/নদলর্ প্রশয়াররাং  প্রপ্রাগ্রাদম 

প্রপ্ররণ 

৯.২.১ রশক্ষ্া সির/ 

প্ররশক্ষ্ণ/নদলর্ 

প্রশয়াররাং  প্রপ্রাগ্রাদম 

প্রপ্রররত 

02 wU 2       

 

৯.৩ উদ্ভাবকগদণর রবদেদশ 

রশক্ষ্া সির/প্ররশক্ষ্ণ 

/নদলর্ প্রশয়াররাং  প্রপ্রাগ্রাদম 

প্রপ্ররণ  

৯.৩.১ রশক্ষ্া সির/ 

প্ররশক্ষ্ণ/নদলর্ 

প্রশয়াররাং  প্রপ্রাগ্রাদম 

প্রপ্রররত  

01 wU 3  

 

    

 

১০ 

ইদনাদভশন 

খোনত বরাে 
৪ 

১০.১ ইদনাদভশন সাংক্রান্ত 

কার্ মক্রম বাস্তবায়দন বাদর্ে 

বরাে 

১০.১.১ বাদর্ে 

বরােকৃত 
0২  লক্ষ্ োকা ২ 0২  লক্ষ্ োকা 

 

    

 

১০.২ ইদনাদভশন-সাংক্রান্ত 

কার্ মক্রম বাস্তবায়দন 

১০.২.১ ইদনাদভশন-

সাংক্রান্ত কার্ মক্রম 
% ২ 100%      

 



ক্রম 
উদেশ্য 

(objects) 

রবষদয়র মান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ মক্রম 

(Activities) 

কম মসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম মসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অর্মন 

২০১৭-১৮
*
 

লক্ষ্যমাত্রা/রনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY  

প্রক্ষেপণ 

(Proje

ction) 

২০১৯-২০ 
অসাধারণ 

অরত 

উত্তম 
উত্তম 

চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

বরােকৃত অর্ ম ব্য় বাস্তবায়দন বরােকৃত 

অর্ ম ব্রয়ত 

11 

পাে মনারশীপ ও 

প্রনেওয়ারকমাং 
৩ 

১১.১ সাংরিষ্ট 

প্ররতষ্ঠান/অাংশীর্ন 

রচরিতকরণ ও তাদের 

সদে সমদ াতা স্মারক 

স্বাক্ষ্র 

১১.১.১ স্বাক্ষ্ররত 

সমদ াতা স্মারক 
01 wU ৩       

 

১২ 

ইননোনেেন-

েংক্রোন্ত তথ্য 

হোলনোগোেকরণ 

৩ 

১২.১ তথ্য বাতায়নে 

ইননোনেেন কন ডোনরর েকল 

তথ্য হোলনোগোেকরণ 

১২.১.১ তথ্য 

হোলনোগোেকৃত 
৩১-১২-২০১৮ ৩       

 

১৩ 
ই-সে ো ততচ্চর ও 

 োস্ত োয়ন 
৪ 

 ১৩.১ ই-সেবা ততচ্চর ও 

 োস্ত োয়ন করো 

১৩.১.১ নূন্যতম ০১ 

টি ই-সেবা 

বাস্তবায়য়ত 

১৫-২-২০১৯ ৪ 30.06.2018      

 

১৪ 
সে ো পদ্ধচ্চত 

েহচ্চজকরণ 
৩ 

১৪.১ নূন্যতম ০১ টি সে ো 

পদ্ধচ্চত েহচ্চজকরণ ও 

 োস্ত োয়ন 

১৪.১.১ েহয়িকরণ-

েংক্রান্ত অয়িে 

আনেশ িায়র 

১৫-০৫-২০১৯ 

 
৩ 30.06.2018      

 

১৫ 

আওতাধীে 

অয়ধেপ্তর/ েপ্তর 

েংস্থার 

ইনোনেশে 

কার্ যক্রম 

পয়রবীক্ষণ 

৬ 

১৫.১ আওতাধীে 

অয়ধেপ্তর/ েপ্তর েংস্থার 

ইনোনেশে কম যপয়রকল্পো 

প্রণয়ে কার্ যক্রম পয়রবীক্ষণ 

১৫.১.১ আওতাধীে 

েপ্তর/ েংস্থার বায়ষ যক 

কম যপয়রকল্পো প্রণীত  

১3-৮-২০১৮ ৩       

 

১৫.২ আওতাধীে 

অয়ধেপ্তর/ েপ্তর েংস্থার 

ইনোনেশে কম যপয়রকল্পো 

বাস্তবায়ে অগ্রগয়ত 

পয়রবীক্ষণ  

১৫.২.১ আওতাধীে 

অয়ধেপ্তর/ েপ্তর 

েংস্থার েনে 

আনয়ায়িত 

ইনোনেশে টিনমর 

েো   

   

02 wU ৩       

 

1৬ 

উদ্ভাবন 

কম মপররকল্পনা 

মূল্যোয়ন 

৮ 

১৬.১ বারষ মক উদ্ভাবন 

পররকল্পনার অধ ম-বারষক স্ব-

মূল্যায়ন 

১৬.১.১ স্ব-মূল্যারয়ত 

অধ ম- বারষ মক 

প্রচ্চতন েন 

03-1-২০19 
৩        

১৬.২ বারষ মক উদ্ভাবন 

কর্ ডপররকল্পনার অধ ম- 

১৬.২.১ অধ ম- বারষ মক 

মূি্ল্যায়ন  প্ররতদবেন 

প্রপ্রররত  

03-২-২০19 
১        



ক্রম 
উদেশ্য 

(objects) 

রবষদয়র মান 

(Weight 

of 

Subject) 

কার্ মক্রম 

(Activities) 

কম মসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম মসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অর্মন 

২০১৭-১৮
*
 

লক্ষ্যমাত্রা/রনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY  

প্রক্ষেপণ 

(Proje

ction) 

২০১৯-২০ 
অসাধারণ 

অরত 

উত্তম 
উত্তম 

চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

বারষ মক মূল্যায়ন প্ররতদবেন 

মরন্ত্রপররষে রবভাদগ প্রপ্ররণ 

১৬.৩ বারষ মক উদ্ভাবন 

কর্ ডপররকল্পনার বারষক স্ব-

মূল্যায়ন  

১৬.৩.১ বারষ মক 

মূল্যায়ন প্ররতদবেন 

প্রস্তুতকৃত  

১৫-৭-২০১৯ 
৩        

১৬.৪ বারষ মক উদ্ভাবন 

কর্ ডপররকল্পনার বারষক স্ব-

মূল্যায়ন প্ররতদবেন  

মরন্ত্রপররষে রবভাদগ প্রপ্ররণ 

১৬.৪.১ মূল্যায়ন   

প্ররতদবেন প্রপ্রররত 

২০-৭-২০১৯ 
১        

 

 


