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জজরা ও উদজরায ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ি মূল্যায়ন 

র্নর্দ ির্কা, ২০20-২০২1 

১.০ প্রেক্ষাট 

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 চরদপ্রচক্ষসত 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।  

১.১  উদেশ্র্ ও ব্যবহার 

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

প্রাচতষ্ঠাচনকীকরণ এবং এ লদক্ষে দায়বিতা সৃচি। র্ন্ত্রচরষদ চবিাদগর িা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।   

* ফততভান যকাদযয ন্ত্রনফ তাচনী ইদতায, ২০১৮জত ফন্ত্রণ তত রক্ষ্য ও ন্ত্রযকল্পনা, প্তভ/অষ্টভ ঞ্চফান্ত্রল তক ন্ত্রযকল্পনা, প্রপ্রর্িি 

র্যকল্পনা ২০২১-৪১, ফাাংরার্দ ফ-দ্বী র্যকল্পনা ২১০০, জেকই উন্নয়ন অবীষ্ট, মুন্ত্রজফফল ত, কর্যানা বাইযা প্রভাকার্ফরা 

এফাং যকাদযয অন্যান্য নীন্ত্রতভারা ও জকৌরত্র ইতযান্ত্রদয আদরাদক প্রণীত। 

২.০ উদ্ভাফন কভ মরযকল্পনায ছক ও রফলয়মূ 

ইদনাদবন টিভ স্বীয় জজরা/উদজরায এক ফছদয ম্ভাব্য উদযাগমূদয আদরাদক একটি কভ তন্ত্রযকল্পনা প্রণয়ন কযদফ। 

কভ তন্ত্রযকল্পনা প্রণয়দনয জন্য ন্ত্রনদনাক্ত ছক ব্যফহৃত দফ।   

ক) কর্ মচরকল্পনা প্রণয়দনর িন্য েক 

উর্েশ্য 

(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) 

রিযভাত্রা/র্নণ িায়ক 2020-2021 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)  

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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খ) ফারল মক উদ্ভাফন কভ মরযকল্পনায উনেশ্য, রফলয় ও সূিনকয ভানদণ্ডমূ : 

ক্রভ উর্েশ্য কাম িক্রভ 
কভ িম্পাদন 

সূচর্কয ভান 

১ 
 উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা 

প্রণয়ন  

১.১ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন 4 

1.২ ফান্ত্রল তক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা ভাভাযী/আদকার প্রভাকার্ফরায 

ার্ে ম্পৃক্তিা 
৩ 

১.৩ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা প্রপ্রযণ  ১ 

১.৪ 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 র্দ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 2 

৩ 
উদ্ভাফন খাদত ফযাে (প্রকাড 

নম্বয- ৩২৫৭১০৫) 

৩.১ উদ্ভাফন-াংক্রান্ত কাম িক্রভ ফাস্তফায়র্ন ফার্জট  ফযাে  ২ 

৩.২ উদ্ভাফন-াংক্রান্ত কাম িক্রভ ফাস্তফায়র্ন ফযােকৃি অে ি ব্যয়  ২ 

৪  িভিা বৃর্দ্ধ 

৪.১ উদ্ভাফন ও প্রফা র্জকযণ র্ফলর্য়  এক র্দর্নয কভ িারা/ 

প্রর্ভনায 
৩ 

৪.২ উদ্ভাফর্ন িভিা বৃর্দ্ধয রর্িয ছয় ঘন্টায প্রর্িণ আর্য়াজন  ৩ 

৪.৩ প্রফা র্জকয প্রণ িভিা বৃর্দ্ধয রর্িয ছয় ঘন্টায প্রর্িণ 

আর্য়াজন 

 

৩ 

৫ 

স্বীয় দপ্তর্যয প্রফায় 

উদ্ভাফনী ধাযণা/ উর্যাগ 

আফান, মাচাই-ফাছাই-

াংক্রান্ত কাম িক্রভ 

৫.১ উদ্ভাফনী উর্যাগ/ধাযণা আফান এফাং প্রাপ্ত উদ্ভাফনী  ধযণাগুর্রা  

মাচাই-ফাছাইপূফ িক িার্রকা প্রকা  
৩ 

৬ 
উদ্ভাফনী উর্যার্গয 

াইরটিাং ফাস্তফায়ন 

৬.১ ন্যযনিভ একটি উদ্ভাফনী উর্যার্গয াইরটিাং ফাস্তফায়র্নয 

যকার্য আর্দ জার্য 
৪ 

৬.২ উদ্ভাফনী উর্যার্গয াইরটিাং ফাস্তফায়ন মূল্যায়ন  ৩ 

৭ 
উদ্ভাফন প্রদ তনী 

(প্রার্কর্াং) 

৭.১ ন্যযনিভ একটি উদ্ভাফন প্রদ িনীয (প্রার্কর্াং) আর্য়াজন ৬ 

৭.২ প্রদ িনীয ভাধ্যর্ভ প্রেষ্ঠ উদ্ভাফনী উর্যাগ র্নফ িাচন    ২ 

৮ 
উদ্ভাফনী উর্যাগ প্রজরা/ 

উর্জরা ম িার্য় ফাস্তফায়ন 

৮.১ ন্যযনিভ একটি উদ্ভাফনী উর্যাগ প্রজরা/ উর্জরা ম িার্য় 

ফাস্তফায়ন  
৫ 

৯ স্বীকৃর্ি ফা প্রজণাদনা প্রদান 

৯.১ উদ্ভাফকগণর্ক প্রাংাসূচক উ আনুষ্ঠার্নক ত্র/ নদত্র  

/প্রক্রস্ট/ পুযস্কায প্রদান 
৪ 

৯.২ উদ্ভাফকগণর্ক জদদ র্িা পয/প্রর্িণ /নর্রজ প্রয়ার্যাং  

প্রপ্রাগ্রার্ভ প্রপ্রযণ 
2 

10 
তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকযণ 

১০.১ ইদনাদবন টিদভয পূণ তাঙ্গ তথ্য ফছযন্ত্রবন্ত্রিক উদ্ভাফদনয  

কর তথ্য আদরাড/ ারনাগাদকযণ 
৪ 

১০.২ বেরচিচিক াইলটিং ও বাস্তবাচয়ত সসবা সহচিকরদণর তথ্য   

আদরাড/ ারনাগাদকযণ 
২ 
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ক্রভ উর্েশ্য কাম িক্রভ 
কভ িম্পাদন 

সূচর্কয ভান 

১০.৩ বাস্তবাচয়ত ই-সসবার তথ্য   আদরাড/ ারনাগাদকযণ ২ 

১১ 
ন্ত্রডন্ত্রজোর-জফা ততন্ত্রয ফা 

ফাস্তফায়ন 
 ১১.১ ন্যেনতর্ একটি চডচিটাল-সসবা ততন্ত্রয ফা ফাস্তফায়ন কযা ৪ 

১২ জফা  ন্ত্রজকযণ ১২.১ ন্যেনতর্ একটি জফা দ্ধন্ত্রত ন্ত্রজকযদণয াইরটিাং ফাস্তফায়ন ৮ 

১৩ চরবীক্ষণ 

১৩.১ আওতাধীন উদিলার ইদনাদিশন কর্ মচরকল্পনা প্রণয়ন 

কার্ মির্ চরবীক্ষণ  
৩ 

১৩.২ স্বীয় দপ্তরসহ আওতাধীন উদিলার ইদনাদিশন কর্ মচরকল্পনা 

বাস্তবায়ন অগ্রগচত চরবীক্ষণ   
২ 

১৩.৩ ভাঠ ম িার্য় চরভান উদ্ভাফনী প্রকল্পমূ র্যজর্ভন র্যদ িন 

ও প্রর্য়াজনীয় ায়িা প্রদান 
২ 

১৪ ডকুদভদন্টন ফা প্রকানা 
১৪.১ ফাস্তফার্য়ি উদ্ভাফনী উর্যার্গয/ সসবা সহচিকরদণর 

ডকুর্ভর্েন তির্য ও প্রকানা  
৭ 

1৫ 
উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা 

মূল্যায়ন 

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

১৫.২ উদ্ভাফন কভ তর্যকল্পনায অধ ি-ফার্ল িক মূল্যায়ন প্রর্ির্ফদন প্রপ্রযণ ১ 

১৫.৩ উদ্ভাফন কভ তর্যকল্পনায ফার্ল িক স্ব-মূল্যায়ন  ৩ 

১৫.৪ উদ্ভাফন কভ তর্যকল্পনায ফার্ল িক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্ফদন  

ভর্ির্যলদ র্ফবার্গ প্রপ্রযণ 
১ 

 জভাে নম্বয  ১০০ 

 

২.১ উদ্ভাফন কভ মরযকল্পনা েণয়ন   

ভন্ত্রন্ত্রন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাদগয প্রজ্ঞান অনুমায়ী প্রন্ত্রতটি ইদনাদবন টিভ ন্ত্রনজ ন্ত্রনজ অন্ত্রধদক্ষ্দত্র ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন 

কযর্ফ। র্নজ র্নজ প্রপ্রিাট, প্রর্য়াজন, অগ্রার্ধকায ও িভিা র্ফর্ফচনায় প্রযর্ে ইর্নার্বন টিভগুর্রা ফাস্তফমুেী ফার্ল িক 

কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন র্নর্িি কযর্ফ।  

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

কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন কযর্ি র্ফ।   

2.1.২ ভাভাযী/আদকার জভাকাজফরায রদক্ষ্য প্রণীত উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায আদরাদক ফাস্তফায়ন রুদযখা 

প্রণয়ন ও প্রকা। 

২.১.৩ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্েি িার্যর্েয ভর্ধ্য ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা উদজরা টিভ 

জজরা ইদনাদবন টিভ ফযাফয এফাং জজরা টিদভয কভ তন্ত্রযকল্পনা ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভদনয কাম তারদয় ও ভন্ত্রন্ত্রন্ত্রযলদ 

র্ফবার্গ প্রপ্রযণ কযর্ি র্ফ।  

২.১.৪ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্েি িার্যর্েয ভর্ধ্য  তথ্য ফাতায়দন ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা 

প্রকা কযদত দফ।  
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২.২  ইননানবন টিনভয বা 

ভন্ত্রন্ত্রন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ কর্ততক জান্ত্রযকৃত ৮ই এন্ত্রপ্রর ২০১৩ তান্ত্রযদখয ০৪.০০.০০০০.২৩২.৩৫.০০৬.১৩.-১৮ াংখ্যক স্মাযদকয 

প্রজ্ঞাদে্য ৫(৩) উ-অনুদেদ অনুাদয ইদনাদবন টিভ প্রন্ত্রত ভাদ ফান্ত্রল তক কভ তন্ত্রযকল্পনা ফাস্তফায়ন অগ্রগন্ত্রত ম্পন্ত্রকতত বা 

কযদফ।  

২.২.১ ফার্ল িক উদ্ভাফন র্যকল্পনায ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ি র্যফীির্ণয রর্িয প্রর্ি দু’ভার্ ইর্নার্বন টির্ভয বা 

কযর্ি র্ফ। ফছর্য ন্যযনিভ ০৬টি বা কযর্র পূণ িাঙ্গ  নম্বয প্রাপ্ত র্ফ।  

২.২.২ ফার্ল িক উদ্ভাফন র্যকল্পনায ছর্ক ইর্নার্বন টির্ভয বায র্দ্ধান্ত ফাস্তফায়র্নয ায র্নধ িাযণ কযা র্য়র্ছ।  

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

২.৩ উদ্ভাবন খাদত বরাে 

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

রিযভাত্রায করার্ভ র্রর্ফদ্ধ কযর্ি র্ফ।   

২.৩.২ উদ্ভাফন-াংক্রান্ত কাম িক্রভ ফাস্তফায়র্ন ফযােকৃি অর্ে িয ৯০% ব্যয় কযা র্র রিযভাত্রায ১০০ বাগ অর্জিি 

র্ফ।  

২.৪ ক্ষভিা বৃরদ্ধ 

উদ্ভাফন-চচ িায জন্য র্নজ র্নজ অর্ধর্ির্ত্র র্চিনিা ও দিিা বৃর্দ্ধমূরক প্রর্ভনায, কভ িারা, প্রর্িণ, অন্য দপ্তর্যয উর্যাগ 

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

২.৪.১ উদ্ভাফন ও প্রফা র্জকযণ র্ফলর্য়  িভিা বৃর্দ্ধয রর্িয কিটি এক র্দর্নয কভ িারা/প্রর্ভনায  আর্য়াজন 

কযা র্ফ িায রিযভাত্রা র্নধ িাযণ কযর্ি র্ফ।   

২.৪.২ উদ্ভাফন িভিা বৃর্দ্ধয রর্িয কিজন কভ িকিিার্ক  ছয় ঘোয  প্রর্িণ প্রদান কযা র্ফ িায রিযভাত্রা 

র্নধ িাযণ কযর্ি র্ফ।   

২.৪.৩ জফা ন্ত্রজকযদণ িভিা বৃর্দ্ধয রর্িয কতজন কভ তকততাদক ছয় ঘোয  প্রর্িণ প্রদান কযা র্ফ িায 

রিযভাত্রা র্নধ িাযণ কযর্ি র্ফ।    

 

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

২.৫.১ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্েি িার্যর্েয ভর্ধ্য  উদ্ভাফনী উর্যাগ/ধাযণা আফান এফাং প্রাপ্ত 

উদ্ভাফনী  ধাযণাগুর্রা  মাচাই-ফাছাইপূফ িক িার্রকা প্রকা কযর্ি র্ফ। এর্ির্ত্র র্নর্জর্দয উদ্ভাফনী 

উর্যাগ/ধাযণা আওিাধীন প্রজরা ফা উর্জরায অন্যান্য দপ্তয/াংস্থা র্নর্য় প্রমৌেবার্ফ কযর্ি ার্য।  

২.৬. উদ্ভাফনী উনযানগয াইরটিিং  

রনজ অরধনক্ষত্র ও ক্ষভিায ভনে একজন উদ্ভাফক ফা টিভ মখন গৃীি উদ্ভাফনী উনযাগ ক্ষুদ্র রযনয ফাস্তফায়ন কনযন িখন 

িানক ইননানবন াইরটিিং ফনর  রফনফরিি নফ। গৃরি আইরিয়াটি মথামথবানফ কাজ কনয রক না  এফিং প্রফা েদানন ভয়, 

মািায়াি ও ব্যয় হ্রা প্রফায গুণগি ভান বৃরদ্ধনি কিটা ভূরভকা যানখ িা রনধ মাযণ এফিং উনযাগটিনক বৃত্তয রযনয 

ফাস্তফায়ননয সুারয কযায জন্যই াইরটিিং েনয়াজন।   

২.৬.১ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্েি িার্যর্েয ভর্ধ্য  ন্যযনিভ একটি উদ্ভাফনী উর্যার্গয াইরটিাং 

ফাস্তফায়ন কযদত দফ। 
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২.৬.২ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্েি িার্যর্েয ভর্ধ্য  ফাস্তফার্য়ি উদ্ভাফনী উর্যার্গয াইরটিাং 

কাম তক্রভ মূল্যায়ন কযদত দফ। 

২.৭. উদ্ভাফন েদ মনী (প্রানকরিং) 

২.৭.১ উদ্ভাফনী উনযানগয াইরটিিং ম্পন্ন  ওয়ায য েরিটি প্রজরা কর দপ্তয/িংস্থানক রননয় প্রমৌথবানফ 

কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্েি িার্যর্েয ভর্ধ্য  উদ্ভাফনী উনযাগমূ সুরফন্যস্তবানফ (ছরফ, রবরিও, প্রযরিকা, প্রপস্টুন, 

প্রাষ্টায ইিযারদ)  উস্থান কযায জন্য  েদ মনীয (প্রানকরিং) আনয়াজন কযনফ  ফা প্রকান উদ্ভাফন েদ মনীনি 

অিংগ্রণ কযনফ। এোড়াও প্রদশ মনীর র্াধ্যদর্ সেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদযাগ চনব মািন করদব।  

২.৮. উদ্ভাফনী উনযাগ প্রজরা বা উনজরা ম মানয় ফাস্তফায়ন 

২.৮.১ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্েি িার্যর্েয ভর্ধ্য ন্যযনিভ একটি  উদ্ভাফনী উর্যাগ র্নজ প্রজরা 

ফা উর্জরা ম িার্য় স্বীয় অর্প অন্যান্য অর্পর্য  ফাস্তফায়ন কযর্ি র্ফ।  

২.৯. স্বীকৃরি ফা েনণাদনা েদান 

উদ্ভাফননয প্রক্ষনত্র স্বীকৃরি েদান একজন উদ্ভাফক প্রক আনযা প্রফর  উযভী, আগ্রী, অঙ্গীকাযফদ্ধ, নাগরযক-ফান্ধফ, ইরিফািক 

রযফিমনন ফদ্ধরযকয, অনুকূর ভননাবাফ তিরয নফ মারয উদ্ভাফন িংস্কৃরি রফকান অিযন্ত ায়ক ভূরভকা ারন কনয।  

২.৯.১ 2020-2021 অথ তফছদয উদ্ভাফন কাম তক্রদভয দঙ্গ ম্পৃক্ত কতজনদক উদ্ভাফর্নয জন্য  প্রাংাসূচক উ-

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

করার্ভ উর্িে কযর্ি র্ফ।   

২.৯.২ 2020-2021 অথ তফছদয কতজন উদ্ভাফকর্ক জদদয ভদে ন্ত্রফন্ত্রবন্ন জজরায় র্িা পয/প্রর্িণ /নর্রজ 

প্রয়ার্যাং  প্রপ্রাগ্রার্ভ প্রপ্রযণ কযা র্ফ িা ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্কয  রিযভাত্রায করার্ভ উর্িে কযর্ি 

র্ফ।      

২.১০. তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ 

২.১০.১  সিলা বা উদিলার 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. চডচিটাল-সসবা ততচর বা বাস্তবায়ন 

ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্েি িার্যর্েয ভর্ধ্য ন্যযনিভ একটি র্ডর্জটার-প্রফা তির্য ও ফাস্তফায়ন 

কযর্ফ। উর্িখ্য প্রম, ফার্ল িক কভ ি ম্পাদন চুর্ক্ত 2020-202১-প্রিও উর্ির্েি র্ফলয়টি াংর্মার্জি র্য়র্ছ।  

২.১২. সসবা সহচিকরণ  

ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্েি িার্যর্েয ভর্ধ্য ন্যযনিভ একটি প্রফায দ্ধন্ত্রতজক ন্ত্রজকযণ কদয 

ফাস্তফায়দনয জন্য অন্ত্রপ আদদ জান্ত্রয কযর্ফ। উর্িখ্য প্রম, ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত 2020-2021-প্রিও উর্ির্েি 

র্ফলয়টি াংর্মার্জি র্য়র্ছ। 
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২.১৩. চরবীক্ষণ 

২.১৩.১  উদ্ভাবন কর্ মচরকল্পনা প্রণয়ন কার্ মির্ চরবীক্ষণ করসব। ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্েি 

িার্যর্েয ভর্ধ্য আওতাধীন অচধদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার উদ্ভাবন কর্ মচরকল্পনা প্রণয়ন কার্ মির্ সম্পন্ন করার চবষদয় 

চনদদ মশনা প্রদান করদত হদব।  

২.১৩.২ সিলা আওতাধীন উদিলার ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ি র্যফীির্ণয রর্িয 

আওিাধীন উর্জরায  সদে ইদনাদিশন টিদর্র সিা আদয়ািন করদত হদব। বেদর ন্যেনতর্ ৩টি সিা আদয়ািন 

করদত হদব। উদিলা চনি উদিলার উদ্ভাবনীর উদযাক্তাদদর সদে সিা করদব। 

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 রিযভাত্রা করার্ভ র্রর্ফদ্ধ কযর্ি র্ফ।  

 

২.১৪ িকুনভনেন ফা েকানা 

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

কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্েি িার্যর্েয ভর্ধ্য তির্য ও প্রকা কযর্ি র্ফ। 

২.১৫ উদ্ভাফন রযকল্পনা মূল্যায়ন  

২.১৫.১ উদ্ভাফন র্যকল্পনায ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ি র্যফীির্ণয রর্িয   ৩১প্র জানুয়ার্য ২০২১-এয ভর্ধ্য   অধ ি- 

ফার্ল িক মূল্যায়ন কযর্ি র্ফ।  

২.১৫.২ জজরাদক ছদক উন্ত্রিন্ত্রখত তান্ত্রযদখয ভদে উদ্ভাফন র্যকল্পনায অধ ি- ফার্ল িক  মূল্যায়ন প্রর্ির্ফদন র্ফবাগীয় 

কর্ভনার্যয কাম িারর্য় ও ভর্ির্যলদ র্ফবার্গ প্রপ্রযণ কযর্ি র্ফ। উর্জরার্ক প্রজরা টির্ভয র্নকট প্রপ্রযণ কযর্ি 

র্ফ। 

২.১৫.৩ উদ্ভাফন র্যকল্পনায ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ি র্যফীির্ণয রর্িয   ৩১প্র জুরাই ২০২১-এয ভর্ধ্য   ফার্ল িক স্ব-

মূল্যায়ন কযর্ি র্ফ। 

২.১৫.৪ প্রজরার্ক ছদক উন্ত্রিন্ত্রখত তান্ত্রযদখয ভদে উদ্ভাফন র্যকল্পনায ফার্ল িক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্ফদন  র্ফবাগীয় 

কর্ভনার্যয কাম িারর্য় ও ভর্ির্যলদ র্ফবার্গ প্রপ্রযণ কযর্ি র্ফ। উর্জরার্ক প্রজরা টির্ভয র্নকট প্রপ্রযণ কযর্ি 

র্ফ। 

৩.০ উদ্ভাবন কর্ মচরকল্পনা মূল্যায়ন িচত 

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 
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৪.০ বাচষ মক উদ্ভাফন কভ মরযকল্পনা েণয়ন ও মূল্যায়ননয ভয়সূরি 

ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন ও  মূল্যায়র্নয প্রভয়াদ ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত এফাং জািীয় শুদ্ধাচায প্রকৌর 

কভ ির্যকল্পনায র্ঙ্গ ঙ্গর্ি প্রযর্ে অে িফছযর্বর্ত্তক র্নধ িাযণ কযা র্য়র্ছ।   

ভয়ীভা ন্ত্রফলয় ফাস্তফায়নকাযী কর্ততক্ষ্ 

 ২০ জুরাই ২০২০ উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা প্রণয়দনয জন্য কর জজরা ও 

উদজরাজক অনুদযাধ জ্ঞান  

ভন্ত্রন্ত্রন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ 

৩০ জুরাই ২০২০ কর জজরা আওতাধীন উদজরা ফান্ত্রল তক উদ্ভাফন 

কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন 

 জজরা ও উদজরা ইদনাদবন 

টিভ 

১০ আগস্ট ২০২০ উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা র্ফবগীয় কর্ভনার্যয কাম িারর্য়/  

ভর্ির্যলদ র্ফবার্গ প্রপ্রযণ এফাং উর্জরা টিভ প্রজরা 

টির্ভয র্নকট প্রপ্রযণ 

জজরা ইদনাদবন টিভ 

১৭ আগস্ট ২০২০ উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা তথ্য ফাতায়দন প্রকা জজরা ও উদজরা ইদনাদবন 

টিভ 

৩১ জানুয়ান্ত্রয ২০২১ 

উদ্ভাফন র্যকল্পনায অধ ি-ফার্লক স্ব-মূল্যায়ন 

জজরা ও উদজরা ইদনাদবন 

টিভ 

৫ জপব্রুয়ায়ন্ত্রয ২০২১ 

উদ্ভাফন কভ তর্যকল্পনায অধ ি-ফার্লকী মূল্যায়ন প্রর্ির্ফদন 

র্ফবগীয় কর্ভনার্যয কাম িারর্য়/  ভর্ির্যলদ র্ফবার্গ 

প্রপ্রযণ এফাং উর্জরা টিভ প্রজরা টির্ভয র্নকট প্রপ্রযণ  

জজরা ও উদজরা ইদনাদবন 

টিভ  

১৫ জুরাই ২০২১ উদ্ভাফন কভ তর্যকল্পনায ফার্লক স্ব-মূল্যায়ন  

জজরা ও উদজরা ইদনাদবন 

টিভ 

২০ জুরাই ২০২১ 

উদ্ভাফন কভ তর্যকল্পনায ফার্লক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্ফদন  

র্ফবগীয় কর্ভনার্যয কাম িারর্য়/  ভর্ির্যলদ র্ফবার্গ 

প্রপ্রযণ এফাং উর্জরা টিভ প্রজরা টির্ভয র্নকট প্রপ্রযণ  

জজরা ও উদজরা ইদনাদবন 

টিভ 

 

৫.০ বাচষ মক উদ্ভাবন কর্ মচরকল্পনা ২০২০-২০২১ উস্থান প্রচিয়া 

ফান্ত্রল তক উদ্ভাফন কভ তন্ত্রযকল্পনা ও ফাস্তফায়ন অগ্রগন্ত্রত মূল্যায়ন কাঠাদভা, 2020-2021 ন্ত্রননন্ত্ররন্ত্রখত ঠিকানায় জপ্রযণ 

কযদত দফ।  

অন্ত্রতন্ত্রযক্ত ন্ত্রচফ (াংস্কায) 

ভন্ত্রন্ত্রন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ 

কক্ষ্ নম্বয: 1০০১, যকান্ত্রয ন্ত্রযফন পুর বফন 

ফাাংরাদদ ন্ত্রচফারয় ন্ত্ররাংক জযাড, ঢাকা।  

 

এছাড়া ভন্ত্রণারয়/ন্ত্রফবাগ/অন্ত্রধদপ্তয/াংস্থায তথ্য ফাতায়দন আদরাড কযদত দফ এফাং ইদরকট্রন্ত্রনক কন্ত্র 

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


