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১ 

উদ্ভাবন 

কর্ মপরিকল্পনা 

প্রণয়ন  

৭ 

১.১ বারষ মক উদ্ভাবন 

কর্ মপরিকল্পনা প্রর্য়ন 

১.১.১কর্ মপরিকল্পনা 

প্রর্ীি 
িারিখ ৪ 

“অনলাইন 

সার্ভ িস অব 

র্িও ডেটিক 

োটা” এবং 

“হ্যান্ড 

র্ির্িএস দ্বারা 

সংগৃহ্ীত তথ্য 

উিাত্তের 

স্বয়ংর্িয় 

করণ” শীষ িক 

ইত্তনাত্তভশন 

প্রকল্প 

বাস্তবায়ন 

কার্ িাবলী ৩০ 

জুন ২০১৮ র্ি: 

তার্রত্তে সমাপ্ত 

হ্ত্তয়ত্তে। 

৯/৮/২০১৮ 

১.২ বারষ মক উদ্ভাবন 

কর্ মপরিকল্পনা র্রিপরিষে 

রবভাদগ প্রপ্রির্  

১.২.১ র্রিপরিষে 

রবভাদগ প্রপ্ররিি  

িারিখ 
১ ২০/৮/২০১৮ 

১.৩ বারষ মক উদ্ভাবন 

কর্ মপরিকল্পনা  তথ্য 

বাতায়ত্তন প্রকাশ 

১.৩.১ িথ্য বািায়দন 

প্রকারশি 

তার্রে 
২ ২৫/৮/২০১৮ 

২ 

ইদনাদভশন 

টিদর্ি সভা 
৬ 

২.১ ইদনাদভশন টিদর্ি 

সভা অনুষ্ঠান 
২.১.১ অনুরষ্ঠি সভা 

সাংখ্যা 

 
৪ 

 

১০ 

২.২ ইদনাদভশন টিদর্ি 

সভাি রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

২.২.১  বাস্তবারয়ি 

রসদ্ধান্ত   
% ২ ৮০ 

৩ 

উদ্ভাবন সক্ষ্র্িা 

বৃরদ্ধ 
১০ 

৩.১ এক রেদনি 

ওরিদয়নদেশন/ 

কর্ মশালা/প্রসরর্নাি 

৩.১.১ অনুরষ্ঠি 

কর্ মশালা/ প্রসরর্নাি 
সাংখ্যা  ৩ ৫ 

৩.২ উদ্ভাবন সক্ষ্র্িা 

বৃরদ্ধি লদক্ষ্য ০২ রেদনি 

প্ররশক্ষ্র্ আদয়াজন  

৩.২.১ আদয়ারজি  

প্ররশক্ষ্র্ 

সাংখ্যা  

(জন) 
৩ ২ 

৩.৩ উদ্ভাবন সক্ষ্র্িা 

বৃরদ্ধি্ি লদক্ষ্য ০৫ রেদনি 

প্ররশক্ষ্র্ আদয়াজন 

৩.৩.১ আদয়ারজি 

প্ররশক্ষ্র্  

সাংখ্যা  

(জন) 
২ ১ 

৩.৪ উদ্ভাবন কার্ মক্রদর্ি 

সদে সম্পকৃ্ত 

কর্ মকিমাগদর্ি র্বত্তেত্তশ 

র্শক্ষা সফর  

৩.৪.১   র্শক্ষা সফত্তর  

প্রপ্ররিি  

সাংখ্যা  

(িন) 
২ -- 

৪ 

স্বীয় েপ্তদিি 

প্রসবায় উদ্ভাবনী 

িাির্া/ উদযাগ 

আহবান, র্াচাই-

বাছাই-সাংক্রান্ত 

কার্ মক্রর্ 

৪ 

৪.১ উদ্ভাবনী উদযাগ/িাির্া 

আহবান এবাং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী  

িির্াগুদলা  র্াচাই-

বাছাইপূব মক িারলকা প্রকাশ  

৪.১.১ উদ্ভাবনী 

উদযাদগি িারলকা 

প্রকারশি 

িারিখ ২ ফত্তল সকল র্ি 

ও ডেটিক োটা 

ব্যবহ্ার কারী 

ব্যর্ি প্রর্তষ্ঠান  

এবং হ্যান্ড  

র্ির্িএস 

ব্যবহ্ারকারী 

গণ অর্ত সহ্ত্তি 

,স্বল্পসমত্তয় ও  

স্বল্প ব্যত্তয় 

উিকৃত হ্ত্তেন। 

১০/৯/২০১৮ 

৪.২ উদ্ভাবনী 

উদযাগ/িাির্াসমূহ 

আইরিয়া ব্াাংদক 

(ideabank.gov.bd) 

জর্া িাখা 

৪.২.১ আইরিয়া 

ব্াাংদক জর্াকৃি 

উদযাগ 

 সাংখ্যা ২ ১৬/৯/২০১৮ 

৫ 

উদ্ভাবনী 

উদযাদগি 

পাইলটিাং 

১০ 

৫.১ নূন্যির্ ০২টি উদ্ভাবনী 

উদযাদগি পাইলটিাং 

বাস্তবায়ন 

৫.১.১ পাইলটিাং 

বাস্তবারয়ি  
িারিখ ৪ ২০/৫/২০১৯ 
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 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭  

৫.২ র্াঠ পর্ মাদয় চলর্ান 

উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ 

সদিজরর্ন পরিেশ মন ও 

প্রদয়াজনীয় সহায়িা প্রোন 

৫.২.১ পরিেশ মনকৃি 

প্রকল্প  এবাং সহায়িা 

প্রোনকৃি প্রকল্প   

সাংখ্যা  ৪ ০১ 

৫.৩ আওিািীন েপ্তি 

সাংস্থাি  পাইলটিাং প্রকদল্পি 

িারলকা তিরি ও 

ওদয়বসাইদে প্রকাশ 

৫.৩.১ িারলকা প্রর্ীি 

ও ওদয়বসাইদে 

প্রকারশি 

িারিখ ২ ২০/৫/২০১৮ 

৬ 

ইদনাদভশন 

প্রশাদকরসাং 
১০ 

৬.১ নূন্যির্ ০১টি 

ইদনাদভশন প্রশাদকরসাং 

আদয়াজন 

৬.১.১ আদয়ারজি 

ইদনাদভশন প্রশাদকরসাং  
িারিখ ৬  ২৯/৫/২০১৯ 

৬.২ প্রশাদকরসাং-এি 

র্াধ্যদর্ প্রিরিদকশনদর্াগ্য 

উদ্ভাবনী উদযাগ রনব মাচন  

৬.২.১ উদ্ভাবনী উদযাগ 

রনব মারচি 

 

সাংখ্যা ৪  ০১ 

৭ 

উদ্ভাবনী উদযাগ 

আঞ্চরলক ও 

জািীয় পর্ মাদয় 

বাস্তবায়ন 

৬ 

৭.১ নূন্যির্ ০১টি উদ্ভাবনী 

উদযাগ আঞ্চরলক/ জািীয় 

পর্ মাদয় বাস্তবারয়ি  

৭.১.১ বাস্তবায়দনি জন্য 

অরিস আদেশ 

জারিকৃি 

 

িারিখ 
৪  ১৬/৬/২০১৯ 

৭.২ বাস্তবারয়ি উদ্ভাবনী 

উদযাদগি িকুদর্দেশন 

তিরি ও প্রকাশনা  

৭.২.১ িকুদর্দেশন  

প্রকারশি 

 

িারিখ 
২  ২০/৬/২০১৯ 

৮ 

ইদনাদভশন 

প্রর্েরিাং 
৬ 

৮.১ প্রর্েি-প্রর্রে  

রনব মাচন ও িারলকা 

প্রস্তুি।   

৮.১.১ রনব মারচি প্রর্েি-

প্রর্রেি িারলকা 
িারিখ ৩  ৫/৯/২০১৮ 

৮.২ দুই রেদনি প্রর্েরিাং 

কর্ মশালা আদয়াজন 

৮.২.১ আদয়ারজি 

প্রর্েরিাং কর্ মশালা 

সাংখ্যা 

(জন) 
৩  ০১ 

৯ 

স্বীকৃরি বা 

প্রডণােনা প্রোন 
১০ 

৯.১ উদ্ভাবকদেি 

প্রশাংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠারনক পত্র/ 

সনেপত্র /দক্রস্ট/ পুিস্কাি 

প্রোন 

৯.১.১ প্রশাংসাসূচক 

উপ-আনুষ্ঠারনক পত্র/ 

সনেপত্র /দক্রস্ট/ 

পুিস্কাি প্রোনকৃি 

সাংখ্যা ৫   ০১ 

৯.২ উদ্ভাবকগদর্ি ডেত্তশ 

রশক্ষ্া সিি/প্ররশক্ষ্র্ 

/নদলজ প্রশয়ারিাং  প্রপ্রাগ্রাদর্ 

প্রপ্রির্ 

৯.২.১ রশক্ষ্া সিি/ 

প্ররশক্ষ্র্/নদলজ 

প্রশয়ারিাং  প্রপ্রাগ্রাদর্ 

প্রপ্ররিি 

সাংখ্যা ২  -- 

৯.৩ উদ্ভাবকগদর্ি রবদেদশ 

রশক্ষ্া সিি/প্ররশক্ষ্র্ 

/নদলজ প্রশয়ারিাং  প্রপ্রাগ্রাদর্ 

প্রপ্রির্  

৯.৩.১ রশক্ষ্া সিি/ 

প্ররশক্ষ্র্/নদলজ 

প্রশয়ারিাং  প্রপ্রাগ্রাদর্ 

প্রপ্ররিি  

সাংখ্যা  ৩  -- 

১০ 

ইদনাদভশন 

োত্তত বিাে 
৪ 

১০.১ ইদনাদভশন সাংক্রান্ত 

কার্ মক্রর্ বাস্তবায়দন বাদজে 

বিাে 

১০.১.১ বাদজে 

বিােকৃি 
 োকা ২  ১৩ লক্ষ 
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 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭  

১০.২  ইদনাদভশন-সাংক্রান্ত 

কার্ মক্রর্ বাস্তবায়দন 

বিােকৃি অর্ ম ব্য় 

১০.২.১ ইদনাদভশন-

সাংক্রান্ত কার্ মক্রর্ 

বাস্তবায়দন বিােকৃি 

অর্ ম ব্রয়ি 

% ২  ৯০ 

১১ 

পাে মনািশীপ ও 

প্রনেওয়ারকমাং 
৩ 

১১.১ সাংরিষ্ট 

প্ররিষ্ঠান/অাংশীজন 

রচরিিকির্ ও িাদেি 

সদে সর্দ ািা স্মািক 

স্বাক্ষ্ি 

১১.১.১ স্বাক্ষ্রিি 

সর্দ ািা স্মািক 

সর্দ ািা 

স্মািদকি 

সাংখ্যা 

৩  -- 

১২ 

ইত্তনাত্তভশন-

সংিান্ত তথ্য 

হ্ালনাগােকরণ 

৩ 

১২.১ তথ্য বাতায়ত্তন 

ইত্তনাত্তভশন কন িাত্তরর সকল 

তথ্য হ্ালনাগােকরণ 

১২.১.১ তথ্য 

হ্ালনাগােকৃত 
তার্রে ৩  ৩১/১২/২০১৮ 

১৩ 
ই-ডসবা ততর্র ও 

বাস্তবায়ন 
৪ 

 ১৩.১ ই-ডসবা ততর্র ও 

বাস্তবায়ন করা 

১৩.১.১ নূন্যতম ০১ টি 

ই-ডসবা বাস্তবার্য়ত 
তার্রে ৪  ১৫/২/২০১৯ 

১৪ 
ডসবা িদ্ধর্ত 

সহ্র্িকরণ 
৩ 

১৪.১ নূন্যতম ০১ টি ডসবা 

িদ্ধর্ত সহ্র্িকরণ ও 

বাস্তবায়ন 

১৪.১.১ সহ্র্িকরণ-

সংিান্ত অর্ফস আত্তেশ 

িার্র 

তার্রে ৩  ১৫/৫/২০১৯ 

১৫ 

আওতাধীন 

অর্ধেপ্তর/ েপ্তর 

সংস্থার 

ইত্তনাত্তভশন 

কার্ িিম 

ির্রবীক্ষণ 

৬ 

১৫.১ আওতাধীন 

অর্ধেপ্তর/ েপ্তর সংস্থার 

ইত্তনাত্তভশন কম িির্রকল্পনা 

প্রণয়ন কার্ িিম ির্রবীক্ষণ 

১৫.১.১ আওতাধীন 

েপ্তর/ সংস্থার বার্ষ িক 

কম িির্রকল্পনা প্রণীত  

িারিখ ৩  -- 

১৫.২ আওতাধীন 

অর্ধেপ্তর/ েপ্তর সংস্থার 

ইত্তনাত্তভশন কম িির্রকল্পনা 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ত 

ির্রবীক্ষণ  

১৫.২.১ আওতাধীন 

অর্ধেপ্তর/ েপ্তর সংস্থার 

সত্তে আত্তয়ার্িত 

ইত্তনাত্তভশন টিত্তমর সভা   

   

সাংখ্যা ৩  -- 

১৬ 

উদ্ভাবন 

কর্ মপরিকল্পনা 

মূল্যায়ন 

৮ 

১৬.১ বারষ মক উদ্ভাবন 

পরিকল্পনাি অি ম-বারষক 

স্ব-মূল্যায়ন 

১৬.১.১ স্ব-মূল্যারয়ি 

অি ম- বারষ মক প্রর্তত্তবেন 

িারিখ 
৩  ৩১/১/২০১৯ 

১৬.২ বারষ মক উদ্ভাবন 

কম িপরিকল্পনাি অি ম- 

বারষ মক মূল্যায়ন প্ররিদবেন 

র্রিপরিষে রবভাদগ প্রপ্রির্ 

১৬.২.১ অি ম- বারষ মক 

মূি্ল্যায়ন  প্ররিদবেন 

প্রপ্ররিি  

িারিখ 
১  ১০/২/২০১৯ 

১৬.৩ বারষ মক উদ্ভাবন 

কম িপরিকল্পনাি বারষক স্ব-

মূল্যায়ন  

১৬.৩.১ বারষ মক 

মূল্যায়ন প্ররিদবেন 

প্রস্তুিকৃি  

িারিখ 
৩  ২৫/৭/২০১৯ 

১৬.৪ বারষ মক উদ্ভাবন 

কম িপরিকল্পনাি বারষক স্ব-

মূল্যায়ন প্ররিদবেন  

র্রিপরিষে রবভাদগ প্রপ্রির্ 

১৬.৪.১ মূল্যায়ন   

প্ররিদবেন প্রপ্ররিি 

িারিখ 
১  ২৭/৭/২০১৯ 

 

ডমাহ্াম্মে আবদুর রউফ হ্াওলাোর 

ির্রচালক, প্রর্তরক্ষা সাত্তভ ি ির্রেপ্তর 

ও  

ইত্তনাত্তভশন অর্ফসার 


