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অধিেপ্তর/সাংস্থার বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি মূল্যায়ন 

র্নর্দ ির্িকা, ২০১৯-২০২০ 

১.০ প্রপ্রক্ষাপট 

সরকাচর কর্ মিারীদের েক্ষতা বৃচির র্াধ্যদর্ নাগচরক সসবা সহচিকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরদণ িনপ্রশাসদন 

উদ্ভাবন িি মার ভূচর্কা গুরুত্বপূণ ম। পৃচিবীর অদনক সেদশই সরকাচর সসবা প্রচিয়াদক সহিতর ও িনবান্ধব করার লদক্ষে উদ্ভাবন 

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

সুদর্াগ সৃচি, েক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রদয়ািনীয় নীচত-পিচত প্রণয়দন ইদনাদিশন টির্সমূহ উদেখদর্াগ্য ভূচর্কা রাখদে।  

বাংলাদেদশর িনপ্রশাসদন উদ্ভাবন-িি মার চবষয়টিদক প্রাচতষ্ঠাচনক রূপ প্রোদনর লদক্ষে সকল র্ন্ত্রণালয়/চবিাগ, 

অচিেপ্তর/সংস্থা এবং সিলা ও উপদিলা পর্ মাদয় একটি কদর ‘ইদনাদিশন টির্ ‘গঠদনর িন্য র্চন্ত্রপচরষে চবিাগ ২০১৩ সাদল 

একটি প্রজ্ঞাপন িাচর কদর। এ পচরদপ্রচক্ষদত চবচিন্ন পর্ মাদয় প্রায় সহস্রাচিক ইদনাদিশন টির্ গঠিত হদয়দে। েপ্তসরমূদহর সসবা 

প্রোন প্রচিয়া সহচিকরণ এবং কাদির অিেন্তরীণ প্রচিয়ায় গুণগত পচরবতমন আনায়দনর লদক্ষে বাৎসচরক কর্ মপচরকল্পনা 

প্রণয়ন সংচিি েপ্তদরর ইদনাদিশন টিদর্র অন্যতর্ োচয়ত্ব।  

 

১.২  উদেশ্য ও ব্যবহার 

উদ্ভাবন কর্ মপচরকল্পনার উদেে হদলা সরকাচর েপ্তদর উদ্ভাবন কার্ মির্দক সুশৃঙ্খল, চনয়র্তাচন্ত্রক ও 

প্রাচতষ্ঠাচনকীকরণ এবং এ লদক্ষে োয়বিতা সৃচি। র্ন্ত্রপচরষে চবিাদগর িাচরকৃত প্রজ্ঞাপন অনুর্ায়ী গঠিত ইদনাদিশন টিদর্র 

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

মূল চবদবিে চবষয়সমূহ বণ মনা করা হদয়দে। উদ্ভাবন-িি মায় অচিজ্ঞতার িারাবাচহকতা এবং গিীরতা অিমদনর পচরির্ায় 

সর্দয় সর্দয় এ চনদে মচশকাটির পচরর্ািমন প্রদয়ািন হদব।   

* বতমমান সরকাদরর ধনব মাচনী ইশদতহার, ২০১৮ণত বধণ মত লক্ষয ও পধরকল্পনা, সপ্তম পঞ্চবাধষ মক পধরকল্পনা, ণটকসই উন্নয়ন 

অভীষ্ট, সরকাদরর অন্যান্য নীধতমালা ও ণকৌশলপত্র ইতযাধের আদলাদক প্রণীত। 

২.০ উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনাি ছক ও র্বষয়সমূহ 

ইদনাদভশন টিম স্বীয় মন্ত্রণালয়/ধবভাগ/অধিেপ্তর/েপ্তদর এক বছদর সম্ভাব্য উদযাগসমূদহর আদলাদক একটি কম মপধরকল্পনা 

প্রণয়ন করদব। কম মপধরকল্পনায় প্রণয়দনর জন্য ধনদনাক্ত ছক ব্যবহৃত হদব।   

ক) কম মপধরকল্পনা প্রণয়দনর জন্য ছক 

উর্দ্দশ্য 

(objec

tives) 

র্বষর্য়ি 

র্ান 

(Weight 

of 

Objectiv

es) 

কায িক্রর্ 

(Activ

ities) 

কর্ িসম্পাদন 

সূচক 

(Performa

nce 

Indicators

) 

 

একক 

(Uni

t) 

কর্ িসম্পাদন 

সূচর্কি র্ান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

লক্ষযর্াত্রা/র্নণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for 2019-2020)  

অসাধািণ 
অর্ি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলর্ি 

র্ান 

চলর্ি 

র্ার্নি 

র্নর্ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
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ি) বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনাি উর্দ্দশ্য, র্বষয় ও সূচর্কি র্ানদণ্ডসমূহ: 

ক্রর্ উর্দ্দশ্য কায িক্রর্ 
কর্ িসম্পাদন 

সূচর্কি র্ান 

১ 
 উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা 

প্রণয়ন  

১.১ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা প্রণয়ন 4 

১.২ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা র্ন্ত্রণালয়/ র্বোর্গ প্রপ্রিণ  ১ 

১.৩ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা তথ্য বাতায়দন প্রকাি ২ 

২  ইর্নার্েিন টির্র্ি সো 
২.১ ইর্নার্েিন টির্র্ি সো অনুষ্ঠান ৪ 

২.২ ইর্নার্েিন টির্র্ি সোি র্সিান্ত বাস্তবায়ন 2 

৩ 
উদ্ভাবন িাদত বিাদ্দ (র্কাড 

নম্বি- ৩২৫৭১০৫) 

৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কায িক্রর্ বাস্তবায়র্ন বার্জট  বিাদ্দ  ২ 

৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কায িক্রর্ বাস্তবায়র্ন বিাদ্দকৃি অর্ ি ব্যয়  ২ 

৪  সক্ষর্িা বৃর্ি 

৪.১ উদ্ভাবন ও প্রসবা সহর্জকিণ র্বষর্য় এক র্দর্নি কর্ িিালা/ 

প্রসর্র্নাি 
৩ 

৪.২ উদ্ভাবর্ন সক্ষর্িা বৃর্িি লর্ক্ষয দুই র্দর্নি প্রর্িক্ষণ আর্য়াজন  ৩ 

৪.৩ প্রসবা সহর্জকির্ণ সক্ষর্িা বৃর্িি লর্ক্ষয দুই র্দর্নি প্রর্িক্ষণ 

আর্য়াজন 

 

৩ 

৫ 

স্বীয় দপ্তর্িি প্রসবায় 

উদ্ভাবনী ধািণা/ উর্যাগ 

আহবান, যাচাই-বাছাই-

সংক্রান্ত কায িক্রর্ 

৫.১ উদ্ভাবনী উর্যাগ/ধািণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী  ধিণাগুর্লা  

যাচাই-বাছাইপূব িক িার্লকা প্রকাি  
৩ 

৬ 
উদ্ভাবনী উর্যার্গি 

পাইলটিং বাস্তবায়ন 

৬.১ ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবনী উর্যার্গি পাইলটিং বাস্তবায়র্নি 

সিকার্ি আর্দি জার্ি 
৪ 

৬.২ উদ্ভাবনী উর্যার্গি পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন  ৩ 

৭ 
উদ্ভাবন প্রেশ মনী 

(প্রিার্কর্সং) 

৭.১ ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবন র্ন্ত্রণালয় কর্তিক আর্য়ার্জ প্রদি িনীর্ি 

অংিগ্রহণ  
৬ 

৮ 
উদ্ভাবনী উর্যাগ আঞ্চর্লক 

ও জািীয় পয িার্য় বাস্তবায়ন 

৮.১ ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবনী উর্যাগ আঞ্চর্লক/ জািীয় পয িার্য় 

বাস্তবায়ন  
৭ 

৯ স্বীকৃর্ি বা প্রণণাদনা প্রদান 

৯.১ উদ্ভাবকগণর্ক প্রিংসাসূচক উপ আনুষ্ঠার্নক পত্র/ সনদপত্র 

/প্রক্রস্ট/ পুিস্কাি প্রদান 
৪ 

৯.২ উদ্ভাবকগণর্ক ণেদশ র্িক্ষা সফি/প্রর্িক্ষণ /নর্লজ প্রিয়ার্িং  

প্রপ্রাগ্রার্র্ প্রপ্রিণ 
2 

৯.৩ উদ্ভাবন কার্ মিদমর সদে সম্পৃক্ত কম মকতমাগণদক র্বর্দর্ি র্িক্ষা 

সফি/ প্রর্িক্ষণ /নর্লজ প্রিয়ার্িং  প্রপ্রাগ্রার্র্ প্রপ্রিণ 
3 

10 
তথ্য বাতায়ন 

হালনাগােকরণ 

১০.১ ইদনাদভশন টিদমর পূণ মাে তথ্যসহ বছরধভধিক উদ্ভাবদনর  

সকল তথ্য আপদলাি/ হালনাগােকরণ  
৪ 

১০.২ বেরচিচিক পাইলটিং ও বাস্তবাচয়ত সসবা সহচিকরদণর তথ্য   

আপদলাি/ হালনাগােকরণ 
২ 

১০.৩ বাস্তবাচয়ত ই-সসবার তথ্য   আপদলাি/ হালনাগােকরণ ২ 

১১ 
ধিধজটাল-ণসবা ততধর ও 

বাস্তবায়ন 
 ১১.১ ন্যেনতর্ একটি চিচিটাল-সসবা ততধর ও বাস্তবায়ন করা ৪ 

১২ ণসবা  সহধজকরণ ১২.১ ন্যেনতর্ একটি ণসবা পদ্ধধত সহধজকরদণর পাইলটিাং বাস্তবায়ন ৪ 
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ক্রর্ উর্দ্দশ্য কায িক্রর্ 
কর্ িসম্পাদন 

সূচর্কি র্ান 

১২.২ ন্যেনতর্ একটি ণসবা পদ্ধধত সহধজকরণ সারাদেদশ সম্প্রসারণ/ 

সরচিদকশন 
৪ 

১৩ পচরবীক্ষণ 

১৩.১ উদ্ভাবনগদণর উদ্ভাবনী উদযাগ বাস্তবায়ন কর্ মপচরকল্পনা 

(কোদলণ্ডার) প্রণয়ন কার্ মির্ পচরবীক্ষণ 
৩ 

১৩.২ উদ্ভাবনী উদযাগ বাস্তবায়ন অগ্রগচত পচরবীক্ষণ   ২ 

১৩.৩ র্াঠ পয িার্য় চলর্ান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সর্িজর্র্ন পর্িদি িন 

ও প্রর্য়াজনীয় সহায়িা প্রদান  
২ 

১৪ িকুদমদেশন বা প্রকাশনা 
১৪.১ বাস্তবার্য়ি উদ্ভাবনী উর্যার্গি ডকুর্র্র্েিন তির্ি ও প্রকািনা  ৪ 

১৪.২ সসবা সহচিকরদণর িকুদর্দেশন তির্ি ও প্রকািনা ৩ 

1৫ 
উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা 

মূল্যায়ন 

১৫.১ উদ্ভাবন কম মপর্িকল্পনাি অধ ি-বার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন ৩ 

১৫.২ উদ্ভাবন কম মপর্িকল্পনাি অধ ি-বার্ষ িক মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন 

মন্ত্রণালয়/ র্বোর্গ প্রপ্রিণ 
১ 

১৫.৩ উদ্ভাবন কম মপর্িকল্পনাি বার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন  ৩ 

১৫.৪ উদ্ভাবন কম মপর্িকল্পনাি বার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন 

র্ন্ত্রণালয়/ র্বোর্গ প্রপ্রিণ 
১ 

 ণমাট নম্বর  ১০০ 

 

২.1. উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা প্রণয়ন   

মধন্ত্রপধরষে ধবভাদগর প্রজ্ঞাপন অনুর্ায়ী প্রধতটি ইদনাদভশন টিম ধনজ ধনজ অধিদক্ষদত্র বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা প্রণয়ন 

কির্ব। র্নজ র্নজ প্রপ্রক্ষাপট, প্রর্য়াজন, অগ্রার্ধকাি ও সক্ষর্িা র্বর্বচনায় প্রির্খ ইর্নার্েিন টির্গুর্লা বাস্তবমুখী বার্ষ িক 

কর্ িপর্িকল্পনা প্রণয়ন র্নর্িি কির্ব।  

২.১.১ র্র্ন্ত্রপর্িষদ র্বোগ হর্ি প্রদত্ত র্নর্দ িিনা ও ছক অনুযায়ী র্নধ িার্িি িার্ির্খি র্র্ে বার্ষ িক উদ্ভাবন 

কর্ িপর্িকল্পনা প্রণয়ন কির্ি হর্ব।   

২.১.২ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ির্খি িার্ির্খি র্র্ে বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা র্ন্ত্রণালয়/ 

র্বোর্গ প্রপ্রিণ কির্ি হর্ব।  

২.১.৩ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ির্খি িার্ির্খি র্র্ে তথ্য বাতায়দন বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা 

প্রকাি করদত হদব।  

২.2.  ইর্নার্েিন টির্র্ি সো 

মধন্ত্রপধরষে ধবভাগ কর্তমক জাধরকৃত ৮ই এধপ্রল ২০১৩ তাধরদির ০৪.০০.০০০০.২৩২.৩৫.০০৬.১৩.-১৮ সাংখ্যক স্মারদকর 

প্রজ্ঞাপদে্র ৫(৩) উপ-অনুদেে অনুসাদর ইদনাদভশন টিম প্রধত মাদস বাধষ মক কম মপধরকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগধত সম্পধকমত সভা 

করদব।  

২.২.১ বার্ষ িক উদ্ভাবন পর্িকল্পনাি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্িবীক্ষর্ণি লর্ক্ষয প্রর্ি দু’র্ার্স ইর্নার্েিন টির্র্ি সো 

কির্ি হর্ব। বছর্ি ন্যযনির্ ০৬টি সো কির্ল পূণ িাঙ্গ  নম্বি প্রাপ্ত হর্ব।  

২.২.২ বার্ষ িক উদ্ভাবন পর্িকল্পনাি ছর্ক ইর্নার্েিন টির্র্ি সোি র্সিান্ত বাস্তবায়র্নি হাি র্নধ িািণ কিা হর্য়র্ছ। 

অনুর্ষ্ঠি সোি ন্যযনির্ ৯৫% র্সিান্ত বাস্তবায়ন কির্ল পূণ িাঙ্গ  নম্বি পাওয়া যার্ব। 
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২.৩ উদ্ভাবন খাদত বরাে 

২.৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কায িক্রর্ বাস্তবায়র্ন কি টাকা বিাদ্দ ির্য়র্ছ িা বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্কি  

লক্ষযর্াত্রাি কলার্র্ র্লর্পবি কির্ি হর্ব।   

২.৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কায িক্রর্ বাস্তবায়র্ন বিাদ্দকৃি অর্র্ িি ৯০% ব্যয় কিা হর্ল লক্ষযর্াত্রাি ১০০ োগ অর্জিি 

হর্ব।  

২.৪ সক্ষর্িা বৃর্ি 

উদ্ভাবন-চচ িাি জন্য র্নজ র্নজ অর্ধর্ক্ষর্ত্র সর্চিনিা ও দক্ষিা বৃর্িমূলক প্রসর্র্নাি, কর্ িিালা, প্রর্িক্ষণ, অন্য দপ্তর্িি উর্যাগ 

পর্িদি িন, র্বর্দর্িি অর্েজ্ঞিা অজির্নি জন্য প্রর্য়াজনীয় ব্যব্া গ্রহণ কির্ি হর্ব।  

২.৪.১ উদ্ভাবন ও প্রসবা সহর্জকিণ র্বষর্য় সক্ষর্িা বৃর্িি লর্ক্ষয কিটি এক র্দর্নি কর্ িিালা/প্রসর্র্নাি  আর্য়াজন 

কিা হর্ব িাি লক্ষযর্াত্রা র্নধ িািণ কির্ি হর্ব।   

২.৪.২ উদ্ভাবন সক্ষর্িা বৃর্িি লর্ক্ষয কিজন কর্ িকিিার্ক দুই র্দর্নি প্রর্িক্ষণ প্রদার্ন কিা হর্ব িাি লক্ষযর্াত্রা 

র্নধ িািণ কির্ি হর্ব।   

২.৪.৩ ণসবা সহধজকরদণ সক্ষর্িা বৃর্িি লর্ক্ষয কতজন কম মকতমাদক দুই র্দর্নি প্রর্িক্ষণ প্রদান কিা হর্ব িাি িাি 

লক্ষযর্াত্রা র্নধ িািণ কির্ি হর্ব।    

 

২.৫. স্বীয় দপ্তর্িি প্রসবায় উদ্ভাবনী ধািণা/ উর্যাগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কায িক্রর্ 

২.৫.১ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ির্খি িার্ির্খি র্র্ে উদ্ভাবনী উর্যাগ/ধািণা আহবান এবং প্রাপ্ত 

উদ্ভাবনী  ধািণাগুর্লা  যাচাই-বাছাইপূব িক িার্লকা প্রকাি কির্ি হর্ব। এর্ক্ষর্ত্র র্ন্ত্রণালয়/র্বোগ র্নর্জর্দি উদ্ভাবনী 

উর্যাগ/ধািণাসহ আওিাধীন দপ্তি/সং্াি র্নর্য় প্রযৌর্োর্ব কির্ি পার্ি। 

২.৬. উদ্ভাবনী উর্যার্গি পাইলটিং  

নিজ অনিক্ষেত্র ও সেমতার মক্ষে একজি উদ্ভাবক বা টিম যখি গৃহীত উদ্ভাবিী উক্ষযাগ ক্ষুদ্র পনরসক্ষর বাস্তবায়ি কক্ষরি তখি 

তাক্ষক ইক্ষিাক্ষেশি পাইলটিিং বক্ষল নবক্ষবনিত হক্ষব। গৃনহত আইনিয়াটি যথাযথোক্ষব কাজ কক্ষর নক িা এবিং সসবা প্রদাাক্ষি সময়, 

যাতায়াত ও ব্যয় হ্রাসসহ সসবার গুণগত মাি বৃনিক্ষত কতটা ভূনমকা রাক্ষখ তা নিি ধারণ এবিং উক্ষযাগটিক্ষক বৃহত্তর পনরসক্ষর 

বাস্তবায়ক্ষির সুপানরশ করার জন্যই পাইলটিিং প্রক্ষয়াজি।  

২.৬.১ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ির্খি িার্ির্খি র্র্ে ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবনী উর্যার্গি পাইলটিং 

বাস্তবায়ন করদত হদব। 

২.৬.২ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ির্খি িার্ির্খি র্র্ে বাস্তবার্য়ি উদ্ভাবনী উর্যার্গি পাইলটিং 

কার্ মিম মূল্যায়ন করদত হদব। 

২.৭. উদ্ভাবন প্রদি িনী (প্রিার্কর্সং) 

২.৭.১ মাঠ পয ধাক্ষয় উদ্ভাবিী উক্ষযাক্ষগর পাইলটিিং সম্পন্ন হওয়ার পর স্বীয় মন্ত্রণালয়/নবোগ কর্তধক আক্ষয়ানজত 

প্রদাশ ধিীক্ষত (সশাক্ষকনসিং) সকল দাপ্তর/সিংস্থাক্ষক ছক্ষক উর্ির্খি িার্ির্খি র্র্ে উদ্ভাবিী উক্ষযাগসমূহ সুনবন্যস্তোক্ষব 

(ছনব, নেনিও, সরনিকা, সেস্টুি, সপাষ্টার ইতযানদা) উপস্থাপি করক্ষত হক্ষব। আলাদাাোক্ষব প্রদাশ ধিী(সশাক্ষকনসিং) 

আক্ষয়াজি করার প্রক্ষয়াজি সিই।  

২.৮. উদ্ভাবনী উর্যাগ আঞ্চর্লক বা জািীয় পয িার্য় বাস্তবায়ন 
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২.৮.১ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ির্খি িার্ির্খি র্র্ে ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবনী উর্যাগ র্নজ 

র্ন্ত্রণালয়/র্বোগ বা আঞ্চর্লক বা জািীয় পয িার্য় বাস্তবায়ন কির্ি হর্ব।  

২.৯. স্বীকৃর্ি বা প্রর্ণাদনা প্রদান 

উদ্ভাবক্ষির সেক্ষত্র স্বীতিনত প্রদাাি একজি উদ্ভাবকক্ষক আক্ষরা সবনশ উযমী, আগ্রহী, অঙ্গীকারবি, িাগনরক-বান্ধব, ইনতবািক 

পনরবতধক্ষি বিপনরকর, অনুকূল মক্ষিাোব ততনর সক্ষব ধাপনর উদ্ভাবি সিংস্কৃনত নবকাক্ষশ অতযন্ত সহায়ক ভূনমকা পালি কক্ষর। 

২.৯.১ ২০১৯-২০২০ অর্ মবছদর উদ্ভাবন কার্ মিদমর সদে সম্পৃক্ত কতজনদক উদ্ভাবর্নি জন্য প্রিংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠার্নক পত্র/ সনদপত্র /প্রক্রস্ট/ পুিস্কাি প্রদান কিা হর্ব িা বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্কি  লক্ষযর্াত্রাি 

কলার্র্ উর্িখ কির্ি হর্ব।   

২.৯.২ ২০১৯-২০২০ অর্ মবছদর কতজন উদ্ভাবকর্ক ণেদশর মদে ধবধভন্ন ণজলায় র্িক্ষা সফি/প্রর্িক্ষণ /নর্লজ 

প্রিয়ার্িং  প্রপ্রাগ্রার্র্ প্রপ্রিণ কিা হর্ব িা বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্কি  লক্ষযর্াত্রাি কলার্র্ উর্িখ কির্ি 

হর্ব।   

২.৯.৩ ২০১৯-২০২০ অর্ মবছদর উদ্ভাবন কায িক্রর্র্ি সর্ঙ্গ সমৃ্পক্ত কিজন কর্ িকিিাগর্ণি ধবদেদশ ধশক্ষা 

সফর/প্রধশক্ষণ/নদলজ ণশয়াধরাং ণপ্রাগ্রাদম ণপ্ররণ কিা হর্ব িাি িাি লক্ষযর্াত্রা র্নধ িািণ কির্ি হর্ব।    

 

২.১০. তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ 

২.১০.১ অচিেপ্তর/সংস্থাসমূহ স্বীয় তথ্য বাতায়দন বেরচিচিক উদ্ভাবন-সংিান্ত র্াবতীয় তথ্য (ইদনাদিশন টিদর্র 

তথ্য, বাচষ মক উদ্ভাবন কর্ মপচরকল্পনা, পাইলটিং প্রকল্প, উদ্ভাবন প্রেশ মনীর তথ্য হালনাগােকরণ করদত হদব। 

২.১০.২ বেরচিচিক পাইলট ও বাস্তবাচয়ত সসবা সহচিকরদণর তথ্য  শতভাগ  আপদলাি/ হালনাগােকরণ করদত  

হদব।  

২.১০.৩ বাস্তবাচয়ত চিচিটাল-সসবার তথ্য শতভাগ আপদলাি/ হালনাগােকরণ করদত হদব।  

 

২.১১. ধিধজটাল-ণসবা ততধর ও বাস্তবায়ন 

অচিেপ্তর/সংস্থাসমূহ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ির্খি িার্ির্খি র্র্ে ন্যযনির্ একটি র্ডর্জটাল-প্রসবা 

তির্ি ও বাস্তবায়ন কির্ব। উর্িখ্য প্রয, বার্ষ িক কর্ ি সম্পাদন চুর্ক্ত ২০১৯-২০২০-প্রিও উর্ির্খি র্বষয়টি সংর্যার্জি 

হর্য়র্ছ। 

২.১২. ণসবা সহধজকরণ  

অচিেপ্তর/সংস্থাসমূহ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ির্খি িার্ির্খি র্র্ে ন্যযনির্ একটি প্রসবাি 

পদ্ধধতদক সহধজকরণ কদর বাস্তবায়দনর জন্য অধফস আদেশ জাধর কির্ব। উর্িখ্য প্রয, বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ক্ত 

২০১৯-২০২০-প্রিও উর্ির্খি র্বষয়টি সংর্যার্জি হর্য়র্ছ। 

২.১৩. পচরবীক্ষণ 

২.১৩.১  অচিেপ্তর/ সংস্থা স্বীয় উদ্ভাবন কর্ মপচরকল্পনা প্রণয়ন কার্ মির্ পচরবীক্ষণ করসব। বার্ষ িক উদ্ভাবন 

কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ির্খি িার্ির্খি র্র্ে উদ্ভাবনগদণর উদ্ভাবনী উদযাগ বাস্তবায়ন কর্ মপচরকল্পনা (কোদলণ্ডার) 

প্রণয়ন কার্ মির্ পচরবীক্ষণ করদব।  

২.১৩.২ উদ্ভাবকগদণর সদে উদ্ভাবনী উদযাগ বাস্তবায়ন অগ্রগচত চবষদয় ইদনাদিশন টিদর্র সিা আদয়ািন করদত 

হদব। বেদর ন্যেনতর্ ৩টি সিা আদয়ািন করদত হদব।   
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২.১৩.৩ র্াঠ পয িার্য় চলর্ান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূর্হি র্র্ে বছর্ি কয়টি প্রকল্প সর্িজর্র্ন পর্িদি িন ও প্রর্য়াজনীয় 

সহায়িা প্রদান কিা হর্ব িা বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্কি লক্ষযর্াত্রা কলার্র্ র্লর্পবি কির্ি হর্ব।  

 

২.১৪ ডকুর্র্র্েিন বা প্রকািনা 

বাস্তবার্য়ি উদ্ভাবনী উর্যাগ ও প্রসবা সহর্জকির্ণি (পাইলট ও সম্প্রসার্িি) ডকুর্র্র্েিন বার্ষ িক উদ্ভাবন 

কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ির্খি িার্ির্খি র্র্ে তির্ি ও প্রকাি কির্ি হর্ব। এদক্ষদত্র মন্ত্রণালয়/ধবভাদগর সদে 

ণর্ৌর্ভাদব িকুদমদেশন ততধর ও প্রকাশনা করা র্াদব। 

২.১৫ উদ্ভাবন পর্িকল্পনা মূল্যায়ন  

২.১৫.১ উদ্ভাবন পর্িকল্পনাি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্িবীক্ষর্ণি লর্ক্ষয  ৩১প্রি জানুয়ার্ি ২০২০-এি র্র্ে  অধ ি- 

বার্ষ িক মূল্যায়ন কির্ি হর্ব।  

২.১৫.২ ছদক উধিধিত তাধরদির মদে উদ্ভাবন পর্িকল্পনাি অধ ি- বার্ষ িক মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন র্ন্ত্রণালয়/ র্বোর্গ 

প্রপ্রিণ কির্ি হর্ব।  

২.১৫.৩ উদ্ভাবন পর্িকল্পনাি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্িবীক্ষর্ণি লর্ক্ষয  ৩১প্রি জুলাই ২০২০-এি র্র্ে  বার্ষ িক স্ব-

মূল্যায়ন কির্ি হর্ব। 

২.১৫.৪  ছদক উধিধিত তাধরদির মদে উদ্ভাবন পর্িকল্পনাি বার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন  র্ন্ত্রণালয়/ র্বোর্গ 

প্রপ্রিণ কির্ি হর্ব।  

৩.০ উদ্ভাবন কম মপধরকল্পনা মূল্যায়ন পদ্ধধত 

উদ্ভাবন কর্ মপচরকল্পনার কার্ মির্ মূল্যায়ন পিচত একটি স্ব-মূল্যায়ন ব্যবস্থা। র্াচসক সর্ন্বয় সিায় বাচষ মক 

কর্ মপচরকল্পনার সপ্রক্ষাপদট বাচষ মক উদ্ভাবন কর্ মপচরকল্পনার কার্ মির্ মূল্যায়ন করদত হদব। র্চন্ত্রপচরষে চবিাদগর 

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

এর কচপ র্চন্ত্রপচরষে চবিাদগ সপ্ররণ করদত হদব । অনুদেে ২-এ বচণ মত চবষয়মূদহ সর্াট ১০০ নম্বর বরাি করা 

হদয়দে। সার্চগ্রক মূল্যায়দনর র্ানেণ্ড হদব চনম্নরূপ: 

প্রাপ্ত নম্বর মূল্যায়দনর সেচণ 

৯০-১০০ অসািারণ 

৮০-৯০ অচত উির্ 

৭০-৮০ উির্ 

৬০-৭০ সর্াটামুটি  

৬০-এর চনদম্ন িলচতর্ান 

 

৪.০ বাধষ মক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়র্নি সর্য়সূর্চ 

বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা প্রণয়ন ও  মূল্যায়র্নি প্রর্য়াদ বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ক্ত এবং জািীয় শুিাচাি প্রকৌিল 

কর্ িপর্িকল্পনাি সর্ঙ্গ সঙ্গর্ি প্রির্খ অর্ িবছির্ের্ত্তক র্নধ িািণ কিা হর্য়র্ছ।   

 

সময়সীমা ধবষয় বাস্তবায়নকারী কর্তমপক্ষ 

 ১৩ জুন ২০১৯ উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা প্রণয়দনর জন্য সকল মধন্ত্রপধরষে ধবভাগ 
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মন্ত্রণালয়/ধবভাগদক অনুদরাি জ্ঞাপন 

৩০ জুন ২০১৯ সকল মন্ত্রণালয়/ধবভাগ ও আওতািীন 

অধিেপ্তর/সাংস্থাসমূদহর বাধষ মক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা 

প্রণয়ন 

 মন্ত্রণালয়/ধবভাগ ও আওতািীন 

অধিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ 

৪ জুলাই ২০১৯ উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা র্ন্ত্রণালয়/ র্বোর্গ প্রপ্রিণ মন্ত্রণালয়/ধবভাগ ও আওতািীন 

অধিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ 

১০ জুলাই ২০১৯ উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা তথ্য বাতায়দন প্রকাি মন্ত্রণালয়/ধবভাগ ও আওতািীন 

অধিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ 

৩১ জানুয়াধর ২০২০ 

উদ্ভাবন পর্িকল্পনাি অধ ি-বার্ষক স্ব-মূল্যায়ন 

মন্ত্রণালয়/ধবভাগ ও আওতািীন 

অধিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ 

৫ ণফব্রুয়ায়ধর ২০২০ 
উদ্ভাবন কম মপর্িকল্পনাি অধ ি-বার্ষকী মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন 

র্ন্ত্রণালয়/ র্বোর্গ প্রপ্রিণ 

মন্ত্রণালয়/ধবভাগ ও আওতািীন 

অধিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ 

১৫ জুলাই ২০২০ উদ্ভাবন কম মপর্িকল্পনাি বার্ষক স্ব-মূল্যায়ন  

মন্ত্রণালয়/ধবভাগ ও আওতািীন 

অধিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ 

২০ জুলাই ২০২০ 
উদ্ভাবন কম মপর্িকল্পনাি বার্ষক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন  

র্ন্ত্রণালয়/ র্বোর্গ প্রপ্রিণ 

মন্ত্রণালয়/ধবভাগ ও আওতািীন 

অধিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ 

প্রধত মাস 
সকল র্ন্ত্রণালয়/র্বোর্গি বার্ষ িক উদ্ভাবন কম মপর্িকল্পনাি 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি-র্বষয়ক সো  

 মধন্ত্রপধরষে ধবভাগ 

 

৫.০ বাধষ মক উদ্ভাবন কম মপধরকল্পনা ২০১৯-২০২০ উপস্থাপন প্রধিয়া 

বাধষ মক উদ্ভাবন কম মপধরকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগধত মূল্যায়ন কাঠাদমা, ২০১৯-২০২০ ধননধলধিত ঠিকানায় ণপ্ররণ 

করদত হদব।  

অধতধরক্ত সধচব (সাংস্কার) 

মধন্ত্রপধরষে ধবভাগ 

কক্ষ নম্বর: 1০০১, সরকাধর পধরবহন পুল ভবন 

বাাংলাদেশ সধচবালয় ধলাংক ণরাি, ঢাকা।  

 

এছাড়া মন্ত্রণালয়/ধবভাগ/অধিেপ্তর/সাংস্থার তথ্য বাতায়দন আপদলাি করদত হদব এবাং ইদলকট্রধনক কধপ 

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


