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ভন্ত্রণারয়/বফবাদগয ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ি মূল্যায়ন 

র্নর্দ ির্কা, ২০১৯-২০২০ 

১.০ প্রপ্রক্ষাট 

সরকাচর কর্ মিারীদদর দক্ষতা বৃচির র্াধ্যদর্ নাগচরক সসবা সহচিকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরদণ িনপ্রশাসদন 

উদ্ভাবন িি মার ভূচর্কা গুরুত্বপূণ ম। পৃচথবীর অদনক সদদশই সরকাচর সসবা প্রচিয়াদক সহিতর ও িনবান্ধব করার লদক্ষে উদ্ভাবন 

কার্ মির্ চবকাদশর উদেদে চবচিন্ন র্ মাদয় ইদনাদিশন টির্ গঠন করা হদয়দে। উদ্ভাবন উদযাগ গ্রহণ ও উদযাগ গ্রহদণর 

সুদর্াগ সৃচি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রদয়ািনীয় নীচত-িচত প্রণয়দন ইদনাদিশন টির্সমূহ উদেখদর্াগ্য ভূচর্কা রাখদে।  

বাংলাদদদশর িনপ্রশাসদন উদ্ভাবন-িি মার চবষয়টিদক প্রাচতষ্ঠাচনক রূ প্রদাদনর লদক্ষে সকল র্ন্ত্রণালয়/চবিাগ, 

অচধদপ্তর/সংস্থা এবং সিলা ও উদিলা র্ মাদয় একটি কদর ‘ইদনাদিশন টির্ ‘গঠদনর িন্য র্চন্ত্রচরষদ চবিাগ ২০১৩ সাদল 

একটি প্রজ্ঞান িাচর কদর। এ চরদপ্রচক্ষদত চবচিন্ন র্ মাদয় প্রায় সহস্রাচধক ইদনাদিশন টির্ গঠিত হদয়দে। দপ্তসরমূদহর সসবা 

প্রদান প্রচিয়া সহচিকরণ এবং কাসির অিেন্তরীণ প্রচিয়ায় গুণগত চরবতমন আনায়দনর লদক্ষে বাৎসচরক কর্ মচরকল্পনা 

প্রণয়ন সংচিি দপ্তদরর ইদনাদিশন টিদর্র অন্যতর্ দাচয়ত্ব।  

 

১.২  উদেশ্য ও ব্যফায 

উদ্ভাবন কর্ মচরকল্পনার উদেে হদলা সরকাচর দপ্তদর উদ্ভাবন কার্ মির্দক সুশৃঙ্খল, চনয়র্তাচন্ত্রক ও 

প্রাচতষ্ঠাচনকীকরণ এবং এ লদক্ষে দায়বিতা সৃচি। র্ন্ত্রচরষদ চবিাসগর িাচরকৃত প্রজ্ঞান অনুর্ায়ী গঠিত ইদনাদিশন টিদর্র 

বাৎসচরক উদ্ভাবন কর্ মচরকল্পনা প্রণয়ন এবং মূল্যায়দনর কাদি এ চনদদ মচশকা ব্যবহৃত হদব। উদেখ্য, চনদদ মচশকাটিদত সকবল 

মূল চবদবিে চবষয়সমূহ বণ মনা করা হদয়দে। উদ্ভাবন-িি মায় অচিজ্ঞতার ধারাবাচহকতা এবং গিীরতা অিমদনর চরির্ায় 

সর্দয় সর্দয় এ চনদদ মচশকাটির চরর্ািমন প্রদয়ািন হদব।   

* ফতমভান যকাদযয বনফ মাচনী ইদতায, ২০১৮ণত ফবণ মত রক্ষয ও বযকল্পনা, প্তভ ঞ্চফাবল মক বযকল্পনা, ণটকই উন্নয়ন 

অবীষ্ট, যকাদযয অন্যান্য নীবতভারা ও ণকৌরত্র ইতযাবদয আদরাদক প্রণীত। 

২.০ উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছক ও র্ফলয়মূ 

ইদনাদবন টিভ স্বীয় ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/অবধদপ্তয/দপ্তদয এক ফছদয ম্ভাব্য উদযাগমূদয আদরাদক একটি কভ মবযকল্পনা 

প্রণয়ন কযদফ। কভ মবযকল্পনায় প্রণয়দনয জন্য বনদনাক্ত ছক ব্যফহৃত দফ।   

ক) কভ মবযকল্পনা প্রণয়দনয জন্য ছক 

উর্দ্দশ্য 

(objec

tives) 

র্ফলর্য়য 

ভান 

(Weight 

of 

Objectiv

es) 

কাম িক্রভ 

(Activ

ities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performa

nce 

Indicators

) 

 

একক 

(Uni

t) 

কভ িম্পাদন 

সূচর্কয ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

রক্ষযভাত্রা/র্নণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for 2019-2020)  

অাধাযণ 
অর্ি 

উত্তভ 
উত্তভ 

চরর্ি 

ভান 

চরর্ি 

ভার্নয 

র্নর্ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
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ি) ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায উর্দ্দশ্য, র্ফলয় ও সূচর্কয ভানদণ্ডমূ: 

ক্রভ উর্দ্দশ্য কাম িক্রভ 
কভ িম্পাদন 

সূচর্কয ভান 

১ 
 উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা 

প্রণয়ন  

১.১ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন 4 

১.২ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা ভর্ির্যলদ র্ফবার্গ প্রপ্রযণ  ১ 

১.৩ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা তথ্য ফাতায়দন প্রকা ২ 

২  ইর্নার্বন টির্ভয বা 
২.১ ইর্নার্বন টির্ভয বা অনুষ্ঠান ৪ 

২.২ ইর্নার্বন টির্ভয বায র্িান্ত ফাস্তফায়ন 2 

৩ 
উদ্ভাফন িাদত ফযাদ্দ (প্রকাড 

নম্বয- ৩২৫৭১০৫) 

৩.১ উদ্ভাফন-ংক্রান্ত কাম িক্রভ ফাস্তফায়র্ন ফার্জট  ফযাদ্দ  ২ 

৩.২ উদ্ভাফন-ংক্রান্ত কাম িক্রভ ফাস্তফায়র্ন ফযাদ্দকৃি অর্ ি ব্যয়  ২ 

৪  ক্ষভিা বৃর্ি 

৪.১ উদ্ভাফন ও প্রফা র্জকযণ র্ফলর্য় এক র্দর্নয কভ িারা/ 

প্রর্ভনায 
৩ 

৪.২ উদ্ভাফর্ন ক্ষভিা বৃর্িয রর্ক্ষয দুই র্দর্নয প্রর্ক্ষণ আর্য়াজন  ৩ 

৪.৩ প্রফা র্জকযপ্রণ ক্ষভিা বৃর্িয রর্ক্ষয দুই র্দর্নয প্রর্ক্ষণ 

আর্য়াজন 

 

৩ 

৫ 

স্বীয় দপ্তর্যয প্রফায় 

উদ্ভাফনী ধাযণা/ উর্যাগ 

আফান, মাচাই-ফাছাই-

ংক্রান্ত কাম িক্রভ 

৫.১ উদ্ভাফনী উর্যাগ/ধাযণা আফান এফং প্রাপ্ত উদ্ভাফনী  ধযণাগুর্রা  

মাচাই-ফাছাইপূফ িক িার্রকা প্রকা  
৩ 

৬ 
উদ্ভাফনী উর্যার্গয 

াইরটিং ফাস্তফায়ন 

৬.১ ন্যযনিভ একটি উদ্ভাফনী উর্যার্গয াইরটিং ফাস্তফায়র্নয 

যকার্য আর্দ জার্য 
৪ 

৬.২ উদ্ভাফনী উর্যার্গয াইরটিং ফাস্তফায়ন মূল্যায়ন  ৩ 

৭ 
উদ্ভাফন প্রদ মনী 

(প্রার্কর্ং) 

৭.১ ন্যযনিভ একটি উদ্ভাফন প্রদ িনীয (প্রার্কর্ং) আর্য়াজন ৬ 

৭.২ প্রদ িনীয ভাধ্যর্ভ প্রেষ্ঠ উদ্ভাফনী উর্যাগ র্নফ িাচন    ২ 

৮ 
উদ্ভাফনী উর্যাগ আঞ্চর্রক 

ও জািীয় ম িার্য় ফাস্তফায়ন 

৮.১ ন্যযনিভ একটি উদ্ভাফনী উর্যাগ আঞ্চর্রক/ জািীয় ম িার্য় 

ফাস্তফায়ন  
৫ 

৯ স্বীকৃর্ি ফা প্রণণাদনা প্রদান 

৯.১ উদ্ভাফকগণর্ক প্রংাসূচক উ আনুষ্ঠার্নক ত্র/ নদত্র 

/প্রক্রস্ট/ পুযস্কায প্রদান 
৪ 

৯.২ উদ্ভাফকগণর্ক ণদদ র্ক্ষা পয/প্রর্ক্ষণ /নর্রজ প্রয়ার্যং  

প্রপ্রাগ্রার্ভ প্রপ্রযণ 
2 

৯.৩ উদ্ভাফন কাম মিদভয দে ম্পৃক্ত কভ মকতমাগণদক র্ফর্দর্ 

র্ক্ষা পয/ প্রর্ক্ষণ /নর্রজ প্রয়ার্যং  প্রপ্রাগ্রার্ভ প্রপ্রযণ 
3 

10 
তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকযণ 

১০.১ ইদনাদবন টিদভয পূণ মাে তথ্য ফছযবববিক উদ্ভাফদনয  

কর তথ্য আদরাড/ ারনাগাদকযণ 
৪ 

১০.২ বেরচিচিক াইলটিং ও বাস্তবাচয়ত সসবা সহচিকরদণর তথ্য   

আদরাড/ ারনাগাদকযণ 
২ 

১০.৩ বাস্তবাচয়ত ই-সসবার তথ্য   আদরাড/ ারনাগাদকযণ ২ 

১১ 
বডবজটার-ণফা ততবয ও 

ফাস্তফায়ন 
 ১১.১ ন্যেনতর্ একটি চডচিটাল-সসবা ততবয ও ফাস্তফায়ন কযা ৪ 
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ক্রভ উর্দ্দশ্য কাম িক্রভ 
কভ িম্পাদন 

সূচর্কয ভান 

১২ ণফা  বজকযণ 

১২.১ ন্যেনতর্ একটি ণফা দ্ধবত বজকযদণয াইরটিাং ফাস্তফায়ন ৪ 

১২.২ ন্যেনতর্ একটি ণফা দ্ধবত বজকযণ সারাদদদশ সম্প্রসারণ/ 

সরচিদকশন 
৪ 

১৩ চরবীক্ষণ 

১৩.১ আওতাধীন অচধদপ্তর/ সংস্থার ইদনাদিশন কর্ মচরকল্পনা 

প্রণয়ন কার্ মির্ চরবীক্ষণ  
৩ 

১৩.২ স্বীয় দপ্তরসহ আওতাধীন অচধদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইদনাদিশন 

কর্ মচরকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগচত চরবীক্ষণ   
২ 

১৩.৩ ভাঠ ম িার্য় চরভান উদ্ভাফনী প্রকল্পমূ র্যজর্ভন র্যদ িন 

ও প্রর্য়াজনীয় ায়িা প্রদান 
২ 

১৪ ডকুদভদেন ফা প্রকানা 
১৪.১ ফাস্তফার্য়ি উদ্ভাফনী উর্যার্গয ডকুর্ভর্েন তির্য ও প্রকানা  ৪ 

১৪.২ সসবা সহচিকরদণর ডকুদর্দেশন তির্য ও প্রকানা ৩ 

1৫ 
উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা 

মূল্যায়ন 

১৫.১ উদ্ভাফন কভ মর্যকল্পনায অধ ি-ফার্ল িক স্ব-মূল্যায়ন ৩ 

১৫.২ উদ্ভাফন কভ মর্যকল্পনায অধ ি-ফার্ল িক মূল্যায়ন প্রর্ির্ফদন 

ভর্ির্যলদ র্ফবার্গ প্রপ্রযণ 
১ 

১৫.৩ উদ্ভাফন কভ মর্যকল্পনায ফার্ল িক স্ব-মূল্যায়ন  ৩ 

১৫.৪ উদ্ভাফন কভ মর্যকল্পনায ফার্ল িক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্ফদন  

ভর্ির্যলদ র্ফবার্গ প্রপ্রযণ 
১ 

 ণভাট নম্বয  ১০০ 

 

২.1. উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন   

ভবন্ত্রবযলদ বফবাদগয প্রজ্ঞান অনুমায়ী প্রবতটি ইদনাদবন টিভ বনজ বনজ অবধদক্ষদত্র ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন 

কযর্ফ। র্নজ র্নজ প্রপ্রক্ষাট, প্রর্য়াজন, অগ্রার্ধকায ও ক্ষভিা র্ফর্ফচনায় প্রযর্খ ইর্নার্বন টিভগুর্রা ফাস্তফমুখী ফার্ল িক 

কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন র্নর্িি কযর্ফ।  

২.১.১ ভর্ির্যলদ র্ফবাগ র্ি প্রদত্ত র্নর্দ িনা ও ছক অনুমায়ী র্নধ িার্যি িার্যর্খয ভর্ধ্য ফার্ল িক উদ্ভাফন 

কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন কযর্ি র্ফ।   

২.১.২ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্খি িার্যর্খয ভর্ধ্য ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা ভর্ির্যলদ 

র্ফবার্গ প্রপ্রযণ কযর্ি র্ফ।  

২.১.৩ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্খি িার্যর্খয ভর্ধ্য  তথ্য ফাতায়দন ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা 

প্রকা কযদত ণফ।  

২.2.  ইর্নার্বন টির্ভয বা 

ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ কর্তমক জাবযকৃত ৮ই এবপ্রর ২০১৩ তাবযদিয ০৪.০০.০০০০.২৩২.৩৫.০০৬.১৩.-১৮ াংখ্যক স্মাযদকয 

প্রজ্ঞাদে্য ৫(৩) উ-অনুদেদ অনুাদয ইদনাদবন টিভ প্রবত ভাদ ফাবল মক কভ মবযকল্পনা ফাস্তফায়ন অগ্রগবত ম্পবকমত বা 

কযদফ।  

২.২.১ ফার্ল িক উদ্ভাফন র্যকল্পনায ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ি র্যফীক্ষর্ণয রর্ক্ষয প্রর্ি দু’ভার্ ইর্নার্বন টির্ভয বা 

কযর্ি র্ফ। ফছর্য ন্যযনিভ ০৬টি বা কযর্র পূণ িাঙ্গ  নম্বয প্রাপ্ত র্ফ।  
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২.২.২ ফার্ল িক উদ্ভাফন র্যকল্পনায ছর্ক ইর্নার্বন টির্ভয বায র্িান্ত ফাস্তফায়র্নয ায র্নধ িাযণ কযা র্য়র্ছ।  

অনুর্ষ্ঠি বায ন্যযনিভ ৯৫% র্িান্ত ফাস্তফায়ন কযর্র পূণ িাঙ্গ  নম্বয াওয়া মার্ফ।  

২.৩ উদ্ভাবন খাদত বরাে 

২.৩.১ উদ্ভাফন-ংক্রান্ত কাম িক্রভ ফাস্তফায়র্ন কি টাকা ফযাদ্দ যর্য়র্ছ িা ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্কয  

রক্ষযভাত্রায করার্ভ র্রর্ফি কযর্ি র্ফ।   

২.৩.২ উদ্ভাফন-ংক্রান্ত কাম িক্রভ ফাস্তফায়র্ন ফযাদ্দকৃি অর্র্ িয ৯০% ব্যয় কযা র্র রক্ষযভাত্রায ১০০ বাগ অর্জিি 

র্ফ।  

২.৪ ক্ষভিা বৃর্ি 

উদ্ভাফন-চচ িায জন্য র্নজ র্নজ অর্ধর্ক্ষর্ত্র র্চিনিা ও দক্ষিা বৃর্িমূরক প্রর্ভনায, কভ িারা, প্রর্ক্ষণ, অন্য দপ্তর্যয উর্যাগ 

র্যদ িন, র্ফর্দর্য অর্বজ্ঞিা অজির্নয জন্য প্রর্য়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযর্ি র্ফ।  

২.৪.১ উদ্ভাফন ও প্রফা র্জকযণ র্ফলর্য়  ক্ষভিা বৃর্িয রর্ক্ষয কিটি এক র্দর্নয কভ িারা/প্রর্ভনায  আর্য়াজন 

কযা র্ফ িায রক্ষযভাত্রা র্নধ িাযণ কযর্ি র্ফ।   

২.৪.২ উদ্ভাফন ক্ষভিা বৃর্িয রর্ক্ষয কিজন কভ িকিিার্ক  দুই র্দর্নয প্রর্ক্ষণ প্রদার্ন কযা র্ফ িায রক্ষযভাত্রা 

র্নধ িাযণ কযর্ি র্ফ।   

২.৪.৩ ণফা বজকযদণ ক্ষভিা বৃর্িয রর্ক্ষয কতজন কভ মকতমাদক দুই র্দর্নয প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা র্ফ িায িায 

রক্ষযভাত্রা র্নধ িাযণ কযর্ি র্ফ।    

 

২.৫. স্বীয় দপ্তর্যয প্রফায় উদ্ভাফনী ধাযণা/ উর্যাগ আফান, মাচাই-ফাছাই-ংক্রান্ত কাম িক্রভ 

২.৫.১ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্খি িার্যর্খয ভর্ধ্য  উদ্ভাফনী উর্যাগ/ধাযণা আফান এফং প্রাপ্ত 

উদ্ভাফনী  ধাযণাগুর্রা  মাচাই-ফাছাইপূফ িক িার্রকা প্রকা কযর্ি র্ফ। এর্ক্ষর্ত্র ভিণারয়/র্ফবাগ র্নর্জর্দয উদ্ভাফনী 

উর্যাগ/ধাযণা আওিাধীন দপ্তয/ংস্থায র্নর্য় প্রমৌর্বার্ফ কযর্ি ার্য। 

২.৬. উদ্ভাফনী উর্যার্গয াইরটিং  

ননজ অনধক্ষেত্র ও সেভতায ভক্ষে একজন উদ্ভাফক ফা টিভ মখন গৃহীত উদ্ভাফনী উক্ষযাগ ক্ষুদ্র নযসক্ষয ফাস্তফায়ন কক্ষযন তখন 

তাক্ষক ইক্ষনাক্ষবন াইরটিিং ফক্ষর  নফক্ষফনিত হক্ষফ। গৃনহত আইনডয়াটি মথামথবাক্ষফ কাজ কক্ষয নক না  এফিং সসফা প্রদাক্ষন সভয়, 

মাতায়াত ও ব্যয় হ্রাসসহ সসফায গুণগত ভান বৃনিক্ষত কতটা ভূনভকা যাক্ষখ তা ননধ ধাযণ এফিং উক্ষযাগটিক্ষক বৃহত্তয নযসক্ষয 

ফাস্তফায়ক্ষনয সুানয কযায জন্যই াইরটিিং প্রক্ষয়াজন।   

২.৬.১ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্খি িার্যর্খয ভর্ধ্য  ন্যযনিভ একটি উদ্ভাফনী উর্যার্গয াইরটিং 

ফাস্তফায়ন কযদত দফ। 

২.৬.২ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্খি িার্যর্খয ভর্ধ্য  ফাস্তফার্য়ি উদ্ভাফনী উর্যার্গয াইরটিং 

কাম মিভ মূল্যায়ন কযদত দফ। 

২.৭. উদ্ভাফন প্রদ িনী (প্রার্কর্ং) 

২.৭.১ ভাঠ ম ধাক্ষয় উদ্ভাফনী উক্ষযাক্ষগয াইরটিিং সম্পন্ন  হওয়ায য স্বীয় ভন্ত্রণারয়/নফবাগ আওতাধীন সকর 

দপ্তয/সিংস্থাক্ষক ননক্ষয় সমৌথবাক্ষফ কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্খি িার্যর্খয ভর্ধ্য  উদ্ভাফনী উক্ষযাগসমূহ সুনফন্যস্তবাক্ষফ 

(ছনফ, নবনডও, সযনিকা, সপস্টুন, সাষ্টায ইতযানদ)  উস্থান কযায জন্য  প্রদ ধনীয (সাক্ষকনসিং) আক্ষয়াজন কযক্ষফ । 

এোড়াও প্রদশ মনীর র্াধ্যদর্ সেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদযাগ চনব মািন করদব।  
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২.৮. উদ্ভাফনী উর্যাগ আঞ্চর্রক ফা জািীয় ম িার্য় ফাস্তফায়ন 

২.৮.১ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্খি িার্যর্খয ভর্ধ্য ন্যযনিভ একটি  উদ্ভাফনী উর্যাগ র্নজ 

ভিণারয়/র্ফবাগ ফা আঞ্চর্রক ফা জািীয় ম িার্য় ফাস্তফায়ন কযর্ি র্ফ।  

২.৯. স্বীকৃর্ি ফা প্রর্ণাদনা প্রদান 

উদ্ভাফক্ষনয সেক্ষত্র স্বীকৃনত প্রদান একজন উদ্ভাফকসক আক্ষযা সফন উযভী, আগ্রহী, অঙ্গীকাযফি, নাগনযক-ফান্ধফ, ইনতফািক 

নযফতধক্ষন ফিনযকয, অনুকূর ভক্ষনাবাফ ততনয সক্ষফ ধানয উদ্ভাফন সিংস্কৃনত নফকাক্ষ অতযন্ত সহায়ক ভূনভকা ারন কক্ষয।  

২.৯.১ ২০১৯-২০২০ অথ মফছদয উদ্ভাফন কাম মিদভয দে ম্পৃক্ত কতজনদক উদ্ভাফর্নয জন্য  প্রংাসূচক উ-

আনুষ্ঠার্নক ত্র/ নদত্র  /প্রক্রস্ট/ পুযস্কায প্রদান কযা র্ফ িা ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্কয  রক্ষযভাত্রায 

করার্ভ উর্িখ কযর্ি র্ফ।   

২.৯.২ ২০১৯-২০২০ অথ মফছদয কতজন উদ্ভাফকর্ক ণদদয ভদে বফববন্ন ণজরায় র্ক্ষা পয/প্রর্ক্ষণ /নর্রজ 

প্রয়ার্যং  প্রপ্রাগ্রার্ভ প্রপ্রযণ কযা র্ফ িা ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্কয  রক্ষযভাত্রায করার্ভ উর্িখ কযর্ি 

র্ফ।   

২.৯.৩ ২০১৯-২০২০ অথ মফছদয উদ্ভাফন কাম িক্রর্ভয র্ঙ্গ  মৃ্পক্ত কিজন কভ িকিিাগর্ণয  বফদদদ বক্ষা 

পয/প্রবক্ষণ/নদরজ ণয়াবযাং ণপ্রাগ্রাদভ ণপ্রযণ কযা র্ফ িায িায রক্ষযভাত্রা র্নধ িাযণ কযর্ি র্ফ।    

 

২.১০. তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ 

২.১০.১ র্ন্ত্রণালয়/চবিাগ/অচধদপ্তর/সংস্থাসমূহ স্বীয় তথ্য বাতায়দন বেরচিচিক উদ্ভাবন-সংিান্ত র্াবতীয় তথ্য 

(ইদনাদিশন টিদর্র তথ্য, বাচষ মক উদ্ভাবন কর্ মচরকল্পনা, াইলটিং প্রকল্প, উদ্ভাবন প্রদশ মনীর তথ্য হালনাগাদকরণ 

করদত হদব। 

২.১০.২ বেরচিচিক াইলট ও বাস্তবাচয়ত সসবা সহচিকরদণর তথ্য  তবাগ  আদরাড/ ারনাগাদকযণ কযদত  

দফ।  

২.১০.৩ বাস্তবাচয়ত চডচিটাল-সসবার তথ্য তবাগ আদরাড/ ারনাগাদকযণ কযদত দফ।  

 

২.১১. বডবজটার-ণফা ততবয ও ফাস্তফায়ন 

র্ন্ত্রণালয়/চবিাগ/অচধদপ্তর/সংস্থাসমূহ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্খি িার্যর্খয ভর্ধ্য ন্যযনিভ 

একটি র্ডর্জটার-প্রফা তির্য ও ফাস্তফায়ন কযর্ফ। উর্িখ্য প্রম, ফার্ল িক কভ ি ম্পাদন চুর্ক্ত ২০১৯-২০২০-প্রিও 

উর্ির্খি র্ফলয়টি ংর্মার্জি র্য়র্ছ। 

২.১২. ণফা বজকযণ  

র্ন্ত্রণালয়/চবিাগ/অচধদপ্তর/সংস্থাসমূহ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্খি িার্যর্খয ভর্ধ্য ন্যযনিভ 

একটি প্রফায দ্ধবতণক বজকযণ কদয ফাস্তফায়দনয জন্য অবপ আদদ জাবয কযর্ফ। উর্িখ্য প্রম, ফার্ল িক 

কভ িম্পাদন চুর্ক্ত ২০১৯-২০২০-প্রিও উর্ির্খি র্ফলয়টি ংর্মার্জি র্য়র্ছ।  

২.১৩. চরবীক্ষণ 

২.১৩.১ র্ন্ত্রণালয়/চবিাগ তার আওতাধীন অচধদপ্তর/ সংস্থার উদ্ভাবন কর্ মচরকল্পনা প্রণয়ন কার্ মির্ চরবীক্ষণ 

করসব। ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্খি িার্যর্খয ভর্ধ্য আওতাধীন অচধদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার উদ্ভাবন 

কর্ মচরকল্পনা প্রণয়ন কার্ মির্ সম্পন্ন করার চবষদয় চনদদ মশনা প্রদান করদত হদব।  
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২.১৩.২ আওতাধীন অচধদপ্তর/ সংস্থার ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ি র্যফীক্ষর্ণয রর্ক্ষয 

আওিাধীন অচধদপ্তর/সংস্থার সদে ইদনাদিশন টিদর্র সিা আদয়ািন করদত হদব। বেদর ন্যেনতর্ ৩টি সিা 

আদয়ািন করদত হদব।   

২.১৩.৩ ভাঠ ম িার্য় চরভান উদ্ভাফনী প্রকল্পমূর্য ভর্ধ্য ফছর্য কয়টি প্রকল্প র্যজর্ভন র্যদ িন ও প্রর্য়াজনীয় 

ায়িা প্রদান কযা র্ফ িা ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্কয রক্ষযভাত্রা করার্ভ র্রর্ফি কযর্ি র্ফ।  

 

২.১৪ ডকুর্ভর্েন ফা প্রকানা 

ফাস্তফার্য়ি উদ্ভাফনী উর্যাগ ও প্রফা র্জকযর্ণয  (াইরট ও ম্প্রার্যি) ডকুর্ভর্েন ফার্ল িক উদ্ভাফন 

কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্খি িার্যর্খয ভর্ধ্য তির্য ও প্রকা কযর্ি র্ফ। 

২.১৫ উদ্ভাফন র্যকল্পনা মূল্যায়ন  

২.১৫.১ উদ্ভাফন র্যকল্পনায ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ি র্যফীক্ষর্ণয রর্ক্ষয   ৩১প্র জানুয়ার্য ২০২০-এয ভর্ধ্য   অধ ি- 

ফার্ল িক মূল্যায়ন কযর্ি র্ফ।  

২.১৫.২ ছদক উবিবিত তাবযদিয ভদে উদ্ভাফন র্যকল্পনায অধ ি- ফার্ল িক  মূল্যায়ন প্রর্ির্ফদন ভর্ির্যলদ র্ফবার্গ 

প্রপ্রযণ কযর্ি র্ফ।  

২.১৫.৩ উদ্ভাফন র্যকল্পনায ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ি র্যফীক্ষর্ণয রর্ক্ষয   ৩১প্র জুরাই ২০২০-এয ভর্ধ্য   ফার্ল িক স্ব-

মূল্যায়ন কযর্ি র্ফ। 

২.১৫.৪  ছদক উবিবিত তাবযদিয ভদে উদ্ভাফন র্যকল্পনায ফার্ল িক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্ফদন  ভর্ির্যলদ র্ফবার্গ 

প্রপ্রযণ কযর্ি র্ফ।  

৩.০ উদ্ভাফন কভ মবযকল্পনা মূল্যায়ন দ্ধবত 

উদ্ভাবন কর্ মচরকল্পনার কার্ মির্ মূল্যায়ন িচত একটি স্ব-মূল্যায়ন ব্যবস্থা। র্াচসক সর্ন্বয় সিায় বাচষ মক 

কর্ মচরকল্পনার সপ্রক্ষাদট বাচষ মক উদ্ভাবন কর্ মচরকল্পনার কার্ মির্ মূল্যায়ন করদত হদব। র্চন্ত্রচরষদ চবিাদগর 

প্রজ্ঞাদনর আদলাদক এ-সংিান্ত  একটি বাচষ মক প্রচতদবদন ততচর কদর স্বীয় তথ্য বাতায়দন প্রকাশ করদত হদব এবং 

এর কচ র্চন্ত্রচরষদ চবিাদগ সপ্ররণ করদত হদব । অনুদেদ ২-এ বচণ মত চবষয়মূদহ সর্াট ১০০ নম্বর বরাি করা 

হদয়দে। সার্চগ্রক মূল্যায়দনর র্ানদণ্ড হদব চনম্নরূ: 

প্রাপ্ত নম্বর মূল্যায়দনর সেচণ 

৯০-১০০ অসাধারণ 

৮০-৯০ অচত উির্ 

৭০-৮০ উির্ 

৬০-৭০ সর্াটামুটি  

৬০-এর চনদম্ন িলচতর্ান 

 

৪.০ ফাবল মক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়র্নয ভয়সূর্চ 

ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন ও  মূল্যায়র্নয প্রভয়াদ ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত এফং জািীয় শুিাচায প্রকৌর 

কভ ির্যকল্পনায র্ঙ্গ ঙ্গর্ি প্রযর্খ অর্ িফছযর্বর্ত্তক র্নধ িাযণ কযা র্য়র্ছ।   
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ভয়ীভা বফলয় ফাস্তফায়নকাযী কর্তমক্ষ 

 ১৩ জুন ২০১৯ উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা প্রণয়দনয জন্য কর 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগদক অনুদযাধ জ্ঞান  

ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ 

৩০ জুন ২০১৯ কর ভন্ত্রণারয়/বফবাগ ও আওতাধীন 

অবধদপ্তয/াংস্থামূদয ফাবল মক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা 

প্রণয়ন 

 ভন্ত্রণারয়/বফবাগ ও আওতাধীন 

অবধদপ্তয/াংস্থামূ 

৪ জুরাই ২০১৯ উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা ভর্ির্যলদ র্ফবার্গ প্রপ্রযণ ভন্ত্রণারয়/বফবাগ ও আওতাধীন 

অবধদপ্তয/াংস্থামূ 

১০ জুরাই ২০১৯ উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা তথ্য ফাতায়দন প্রকা ভন্ত্রণারয়/বফবাগ ও আওতাধীন 

অবধদপ্তয/াংস্থামূ 

৩১ জানুয়াবয ২০২০ 

উদ্ভাফন র্যকল্পনায অধ ি-ফার্লক স্ব-মূল্যায়ন 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ ও আওতাধীন 

অবধদপ্তয/াংস্থামূ 

৫ ণপব্রুয়ায়বয ২০২০ 
উদ্ভাফন কভ মর্যকল্পনায অধ ি-ফার্লকী মূল্যায়ন প্রর্ির্ফদন 

ভর্ির্যলদ র্ফবার্গ প্রপ্রযণ 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ ও আওতাধীন 

অবধদপ্তয/াংস্থামূ 

১৫ জুরাই ২০২০ উদ্ভাফন কভ মর্যকল্পনায ফার্লক স্ব-মূল্যায়ন  

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ ও আওতাধীন 

অবধদপ্তয/াংস্থামূ 

২০ জুরাই ২০২০ 
উদ্ভাফন কভ মর্যকল্পনায ফার্লক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্ফদন  

ভর্ির্যলদ র্ফবার্গ প্রপ্রযণ 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ ও আওতাধীন 

অবধদপ্তয/াংস্থামূ 

প্রবত ভা 
কর ভিণারয়/র্ফবার্গয ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ মর্যকল্পনায 

ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ি-র্ফলয়ক বা  

 ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ 

 

৫.০ ফাবল মক উদ্ভাফন কভ মবযকল্পনা ২০১৯-২০২০ উস্থান প্রবিয়া 

ফাবল মক উদ্ভাফন কভ মবযকল্পনা ও ফাস্তফায়ন অগ্রগবত মূল্যায়ন কাঠাদভা, ২০১৯-২০২০ বননবরবিত ঠিকানায় ণপ্রযণ 

কযদত দফ।  

অবতবযক্ত বচফ (াংস্কায) 

ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ 

কক্ষ নম্বয: 1০০১, যকাবয বযফন পুর বফন 

ফাাংরাদদ বচফারয় বরাংক ণযাড, ঢাকা।  

 

এছাড়া ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/অবধদপ্তয/াংস্থায তথ্য ফাতায়দন আদরাড কযদত দফ এফাং ইদরকট্রবনক কব 

eg_sec2@cabinet.gov.bd ঠিকানায় সপ্ররণ করদত হদব। 


