
বাাংলাদেশ জরিপ অরিেপ্তদিি বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ মপরিকল্পনা, ২০১৯-২০২০
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(objects) 

রবষদেি র্ান 

(Weight 

of 
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(Activities) 
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(Performance 
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কর্ মসম্পােন 

সূচদকি র্ান 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

s) 

প্রকৃত অজমন 

২০১৮-২০১৯ 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

র্নর্ িায়ক 

২০১৯-২০২০ 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭  

১ 

উদ্ভাবন 

কর্ মপরিকল্পনা 

প্রর্য়ন  

৭ 

১.১ বারষ মক উদ্ভাবন 

কর্ মপরিকল্পনা প্রণেন 

১.১.১কর্ মপরিকল্পনা 

প্রণীত 
তারিখ ৪ 

“অনলাইন 

সার্ভ িস অব 

ম্যাপ ডাটা” 

(৮৫%) 

শীষ িক 

ইননানভশন 

প্রকল্প 

বাস্তবায়ন 

কার্ িাবলী ৩১ 

র্ডনসম্বর 

২০১৯ র্ি: 

তার্রনে কার্ ি 

সম্পন্ন হনব। 

এবং 

“র্িওনপাট িাল 

সার্ভ িস” 

(৬৫%) 

শীষ িক 

ইননানভশন 

প্রকল্প 

বাস্তবায়ন 

কার্ িাবলী ৩০ 

জুন ২০২০ 

র্ি: তার্রনে 

কার্ ি সম্পন্ন 

হনব। ফনল 

বাংলানেশ 

ির্রপ 

অর্িেপ্তনরর 

র্বর্ভন্ন তথ্য 

উপাত্ত সম্বর্লত 

র্াবতীয় ম্যাপ  

ডাটা 

র্িওনপাট িাল 

সার্ভ িনসর 

মাধ্যনম সহনি 

দেেনত  এবং 

সংগ্রহ করনত 

পারদবন। 

  

৩০/০৬/২০১৯ 

১.২ বারষ মক উদ্ভাবন 

কর্ মপরিকল্পনা র্রিপরিষে 

রবভাদে প্রপ্রিণ  

১.২.১ র্রিপরিষে 

রবভাদে প্রপ্ররিত  

তারিখ 
১ ০৪/০৭/২০১৯ 

১.৩ বারষ মক উদ্ভাবন 

কর্ মপরিকল্পনা  তথ্য 

বাতায়নন প্রকাশ 

১.৩.১ তথ্য বাতােদন 

প্রকারশত 

তার্রে 
২ ১০/০৭/২০১৯ 

২ 

ইদনাদভশন 

টিদর্ি সভা 
৬ 

২.১ ইদনাদভশন টিদর্ি 

সভা অনুষ্ঠান 
২.১.১ অনুরষ্ঠত সভা 

সাংখ্যা 

 
৪ 

 

১০ 

২.২ ইদনাদভশন টিদর্ি 

সভাি রসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

২.২.১  বাস্তবারেত 

রসদ্ধান্ত   
% ২ ৮৫ 

৩ 

ইদনাদভশন 

োনত বিাে 
৪ 

৩.১ ইদনাদভশন সাংক্রান্ত 

কার্ মক্রর্ বাস্তবােদন বাদজট 

বিাে 

৩.১.১ বাদজট 

বিােকৃত 
 টাকা ২ ১০ লক্ষ্ 

৩.২  ইদনাদভশন-সাংক্রান্ত 

কার্ মক্রর্ বাস্তবােদন 

বিােকৃত অর্ ম ব্যে 

৩.২.১ ইদনাদভশন-

সাংক্রান্ত কার্ মক্রর্ 

বাস্তবােদন বিােকৃত 

অর্ ম ব্যরেত 

% ২ -- 

 

৪ 

উদ্ভাবন সক্ষর্তা 

বৃরদ্ধ 
১০ 

৪.১ এক রেদনি 

ওরিদেনদটশন/ 

কর্ মশালা/প্রসরর্নাি 

৪.১.১ অনুরষ্ঠত 

কর্ মশালা/ প্রসরর্নাি 
সাংখ্যা  ৩ ২ 

৪.২ উদ্ভাবন সক্ষর্তা বৃরদ্ধি 

লদক্ষে ০২ রেদনি প্ররশক্ষণ 

আদোজন  

৪.২.১ আদোরজত  

প্ররশক্ষণ 

সাংখ্যা  

(জন) 
৩ ২ 

৪.৩ উদ্ভাবন সক্ষর্তা 

বৃরদ্ধি্ি লদক্ষে ০৫ রেদনি 

প্ররশক্ষণ আদোজন 

৪.৩.১ আদোরজত 

প্ররশক্ষণ  

সাংখ্যা  

(জন) 
২ - 
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of 
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nce 
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২০১৮-২০১৯ 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

র্নর্ িায়ক 

২০১৯-২০২০ 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭  

৫ 

স্বীে েপ্তদিি 

প্রসবাে উদ্ভাবনী 

িািণা/ উদযাে 

আহবান, র্াচাই-

বাছাই-সাংক্রান্ত 

কার্ মক্রর্ 

৪ 

৫.১ উদ্ভাবনী উদযাে/িািণা 

আহবান এবাং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী  

িিণাগুদলা  র্াচাই-

বাছাইপূব মক তারলকা প্রকাশ  

৫.১.১ উদ্ভাবনী 

উদযাদেি তারলকা 

প্রকারশত 

তারিখ ২ ০৩/১১/২০১৯ 

৫.২ উদ্ভাবনী 

উদযাে/িািণাসমূহ 

আইরিো ব্যাাংদক 

(ideabank.gov.bd) 

জর্া িাখা 

৫.২.১ আইরিো 

ব্যাাংদক জর্াকৃত 

উদযাে 

 তারিখ ২ ১০/১২/২০১৯ 

 

৬ 

উদ্ভাবনী 

উদযাদেি 

পাইলটিাং 

বাস্তবােন 

৭ 

৬.১ নূন্যতর্ ০১টি উদ্ভাবনী 

উদযাদেি পাইলটিাং 

বাস্তবােদনি সিকারি 

আদেশ জারি 

৬.১.১ পাইলটিাং 

বাস্তবােদনি আদেশ 

জারিকৃত 

তারিখ ৪ ২০/১১/১৯ 

৬.২ উদ্ভাবনী উদযাদেি 

পাইলটিাং বাস্তবােন 

মূল্যােন 

৬.২.১ পাইলটিাং 

বাস্তবােন মূল্যারেত 
তারিখ ৩ ০১/০৩/২০২০ 

৭ 

ইদনাদভশন 

প্রশাদকরসাং 
৬ 

৭.১ নূন্যতর্ ০১টি 

ইদনাদভশন প্রশাদকরসাং 

আদোজন 

৭.১.১ আদোরজত 

ইদনাদভশন প্রশাদকরসাং  
তারিখ ৬ ১৫/৫/২০২০ 

৮ 

উদ্ভাবনী উদযাে 

আঞ্চরলক ও 

জাতীে পর্ মাদে 

বাস্তবােন 

৫ 

৮.১ নূন্যতর্ ০১টি উদ্ভাবনী 

উদযাে আঞ্চরলক/ জাতীে 

পর্ মাদে বাস্তবারেত  

৮.১.১ বাস্তবােদনি 

জন্য অরিস আদেশ 

জারিকৃত 

 

তারিখ 
৫ ১০/৬/২০২০ 

৯ 

স্বীকৃরত বা 

প্রদর্ােনা প্রোন 
৯ 

৯.১ উদ্ভাবকদেি 

প্রশাংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠারনক পত্র/ 

সনেপত্র /দক্রস্ট/ পুিস্কাি 

প্রোন 

৯.১.১ প্রশাংসাসূচক 

উপ-আনুষ্ঠারনক পত্র/ 

সনেপত্র /দক্রস্ট/ 

পুিস্কাি প্রোনকৃত 

সাংখ্যা ৪ ১০ 

৯.২ উদ্ভাবকেদণি দেনশ 

রশক্ষা সিি/প্ররশক্ষণ 

/নদলজ প্রশোরিাং  প্রপ্রাগ্রাদর্ 

প্রপ্রিণ 

৯.২.১ রশক্ষা সিি/ 

প্ররশক্ষণ/নদলজ 

প্রশোরিাং  প্রপ্রাগ্রাদর্ 

প্রপ্ররিত 

সাংখ্যা ২ ৫ 

৯.৩ উদ্ভাবন কার্ মক্রদর্ি 

সাংদে সম্পৃক্ত কর্ মকতমাদেি 

রবদেদশ রশক্ষা 

সিি/প্ররশক্ষণ /নদলজ 

প্রশোরিাং  প্রপ্রাগ্রাদর্ প্রপ্রিণ  

৯.৩.১ রশক্ষা সিি/ 

প্ররশক্ষণ/নদলজ 

প্রশোরিাং  প্রপ্রাগ্রাদর্ 

প্রপ্ররিত  

সাংখ্যা  ৩ ৩ 
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 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭  

১০ 

ডকুনমনেশন বা 

প্রকাশনা 
৭ 

১০.১ বাস্তবার্য়ত উদ্ভাবনী 

উনযানের ডকুনমনেশন 

ততর্র ও প্রকাশনা 

১০.১.১ িকুদর্দেশন 

প্রকারশত 
তারিখ ৪ ১৫/০৫/২০২০ 

১০.২ প্রসবা সহজীকিদণি 

ডকুনমনেশন ততর্র ও 

প্রকাশনা 

১০.২.১ িকুদর্দেশন 

প্রকারশত 
তারিখ ৩ ২০/০৫/২০২০ 

১১ 
তথ্র্ 

হালনাোেকরর্ 
৮ 

১১.১ ইননানভশন টিনমর 

পূর্ িাঙ্গ তথ্যসহ বছর 

র্ভর্ত্তক উদ্ভাবননর সকল 

তথ্য 

আপনলাড/হালনাোেকরর্ 

১১.১.১ উদ্ভাবননর সকল 

সকল তথ্য 

আপনলাডকৃত/হালনাো

েকৃত 

র্নয়র্মত ২ র্নয়র্মত 

১১.২ বছর র্ভর্ত্তক 

পাইলটিং ও বাস্তবার্য়ত 

দসবা সহিীকরনর্র তথ্য 

আপনলাড/হালনাোেকরর্ 

১১.২.১ দসবা 

সহিীকরনর্র তথ্য 

আপনলাড/হালনাোেকৃ

ত 

তার্রে ২  

১১.৩ বাস্তবার্য়ত ই-দসবার 

তথ্য 

আপনলাড/হালনাোেকরর্ 

১১.৩.১ ই-দসবার তথ্য 

আপনলাড/হালনাোেকৃ

ত 

 ২  

১২ 
ই-দসবা ততর্র ও 

বাস্তবায়ন 
৪ 

 ১২.১ নূন্যতম ০১টি ই-

দসবা ততর্র ও বাস্তবায়ন 

করা 

১২.১.১ নূন্যতম ০১ টি 

ই-দসবা বাস্তবার্য়ত 
তার্রে ৪ ০৫/০৩/২০২০ 

১৩ 
দসবা  

সহর্িকরর্ 
৮ 

১৩.১ নূন্যতম ০১ টি দসবা 

পদ্ধর্ত সহর্িকরনর্র 

পাইলটিং বাস্তবায়ন 

১৩.১.১ সহর্িকরনর্র 

পাইলটিং বাস্তবায়ননর 

অর্ফস আনেশ 

িার্রকৃত 

তার্রে ৪ ০১/১২/২০১৯ 

১৩.২ নূন্যতম ০১ টি দসবা 

পদ্ধর্ত সহর্িকরনর্র সারা 

দেনশ 

সম্প্রসারর্/দরর্িনকশন 

১৩.২.১ সহর্িকরনর্র 

সম্প্রসারর্/দরর্িনকশন 

বাস্তবায়নন চুড়ান্ত 

অর্ফস আনেশ 

িার্রকৃত 

তার্রে ৪ ০৩/০৫/২০২০ 
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(Weight 

of 
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(Activities) 

কর্ মসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 
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(Unit) 
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সূচদকি র্ান 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

s) 

প্রকৃত অজমন 

২০১৮-২০১৯ 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

র্নর্ িায়ক 

২০১৯-২০২০ 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭  

১৪ পর্রবীক্ষ্র্ ৬ 

১৪.১ আওতািীন 

অর্িেপ্তর/ েপ্তর সংস্থার 

ইননানভশন কম িপর্রকল্পনা 

বাস্তাবয়ন অগ্রের্ত 

পর্রবীক্ষ্র্ 

১৪.১.১ আওতািীন 

অর্িেপ্ত/েপ্তর/সংস্থার 

সংনে আনয়ার্িত 

ইননানভশন টিনমর সভা 

সাংখ্যা ৩ ২ 

১৪.২ মাঠ পর্ িানয় চলমান 

উদ্ভাবনী প্রকল্প সমূহ 

সনরির্মন পর্রেশ িন ও 

প্রনয়ািনীয় সহায়তা প্রোন 

১৪.২.১ পর্রেশ িনকৃত 

প্রকল্প এবং সহায়তা 

প্রোনকৃত প্রকল্প 

সাংখ্যা ৩ ২ 

১৫ 

উদ্ভাবন 

কর্ মপরিকল্পনা 

মূল্যায়ন 

৮ 

১৫.১ বারষ মক উদ্ভাবন 

পরিকল্পনাি অি ম-বারষক 

স্ব-মূল্যােন 

১৫.১.১ স্ব-মূল্যারেত 

অি ম- বারষ মক প্রর্তনবেন 

তারিখ 
৩ ৩০/০১/২০২০ 

১৫.২ বারষ মক উদ্ভাবন 

কম িপরিকল্পনাি অি ম- 

বারষ মক মূল্যােন প্ররতদবেন 

র্রিপরিষে রবভাদে প্রপ্রিণ 

১৫.২.১ অি ম- বারষ মক 

মূি্ল্যােন  প্ররতদবেন 

প্রপ্ররিত  

তারিখ 
১ ০৫/০২/২০২০ 

১৫.৩ বারষ মক উদ্ভাবন 

কম িপরিকল্পনাি বারষক স্ব-

মূল্যােন  

১৫.৩.১ বারষ মক 

মূল্যােন প্ররতদবেন 

প্রস্তুতকৃত  

তারিখ 
৩ ১৫/০৭/২০২০ 

১৫.৪ বারষ মক উদ্ভাবন 

কম িপরিকল্পনাি বারষক স্ব-

মূল্যােন প্ররতদবেন  

র্রিপরিষে রবভাদে প্রপ্রিণ 

১৫.৪.১ মূল্যােন   

প্ররতদবেন প্রপ্ররিত 

তারিখ 
১ ২০/০৭/২০২০ 

 

 

 

দমাহাম্মে আবদুর রউফ হাওলাোর 

পর্রচালক, প্রর্তরক্ষ্া সানভ ি পর্রেপ্তর 

ও  

ইননানভশন অর্ফসার। 

 


