
মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ইননানভশন টিনমর িাবষ িক উদ্ভািন কম িপবরকল্পনা িাস্তিায়ন অগ্রগবত পর্ িানলাচনা  

২০১৮-২০১৯ (১ম রাউন্ড) 

       মন্ত্রণালয়/বিভাগ:  দপ্তর/সংস্থা 

 
 বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্ যাল াচনা:  

ক্রম তবষয় কার্ যক্রম 
িাস্তিায়ন অগ্রগবত 

২০১৭-২০১৮ ২০১৮-২০১৯ 

1.  

উদ্ভািন 

কম িপবরকল্পনার 

িাস্তিায়ননর অগ্রগবত  

উদ্ভািন কম িপবরকল্পনার িাস্তিায়ননর অগ্রগবত (%) - 

2.  

উদ্ভািন 

কম িপবরকল্পনা প্রণয়ন 

(২০১৮-২০১৯ 

অর্ থিছরেে) 

2.১ বাতষ যক উদ্ভাবন কম যপতিকল্পনা প্রণয়ন কিা (িাতিখ 

উলেখ করুন)  
- 

2.২ বাতষ যক উদ্ভাবন কম যপতিকল্পনা মতিপতিষদ তবভালগ 

প্রপ্রিণ কিা (িাতিখ উলেখ করুন)  
- - 

2.৩ বাতষ যক উদ্ভাবন কম যপতিকল্পনা স্বীয় ওলয়বসাইলে 

প্রকাশ কিা (িাতিখ উলেখ করুন)  
-  

3.  

 

ইননানভশন টিনমর 

সভা 

3.১ ইলনালভশন টিলমি সভা আলয়াজন (কয়টি)  

 
- 

3.২ ইলনালভশন টিলমি সভাি তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতিি 

হাি (%) 
-  

4.  

 

নাগবরক সসিায় 

উদ্ভািনী সক্ষমতা 

বৃবি 

 

4.১ এক বদননর ওবরনয়নেশন/কম িশালা/সসবমনার 

আনয়াজন/পবরকল্পনা (কয়টি) 
 

4.২ উদ্ভািনী সক্ষমতা বৃবির লনক্ষে ২ বদননর প্রবশক্ষণ 

আনয়াজন অগ্রগতি/পতিকল্পনা (কত জন কম থকতথা) 
- 

4.৩ উদ্ভািনী সক্ষমতা বৃবির লনক্ষে ০৫ বদননর নাগবরক 

সসিায় উদ্ভািন প্রবশক্ষণ আনয়াজন (কত জন কম থকতথা) 

4.৪ উদ্ভািন কার্ িক্রনমর সনে সম্পকৃ্ত কম িকতিাগনণর 

বিনদনশ বশক্ষা সফর অগ্রগবত (কম িকতিার 

সংখ্যা/পবরকল্পনা)  

- 

5.  
উদ্ভািনী উনযানগর 

পাইলটিং 

৫.১ নূন্যতম ০২টি উদ্ভািনী উনযানগর পাইলটিং 

িাস্তিায়ননর অগ্রগবত/পবরকল্পনা (%) 
- - 

৫.২ মাঠ পর্ িানয় চলমান উদ্ভািনী উনযাগসমূহ সনরজবমন 

পবরদশ িন ও প্রনয়াজনীয় সহায়তা প্রদান অগ্রগবত/পবরকল্পনা 

(সংখ্যা) 

2  

৫.৩ আওতাধীন দপ্তর সংস্থার পাইলটিং প্রকনল্পর তাবলকা 

ততবর এিং ওনয়িসাইনে প্রকাশ অগ্রগবত (হোঁ/না) 
- - 

6.  
ইননানভশন 

সশানকবসং/সানকিল 

৬.১ ইননানভশন সশানকবসং/সানকিল আনয়াজন 

অগ্রগবত/পবরকল্পনা (তাবরখ) 
- 

22/7/2018, 
25/7/2018, 

31/7/2018 Ges 
5/8/2018 

৬.২ সশানকবসং-এর মাধ্যনম সরবিনকশননর্াগ্য উদ্ভািনী 

উনযাগ বনি িাচন অগ্রগবত/পবরকল্পনা (তাবরখ ও 

সরবিনকশননর্াগ্য আইবিয়াে সংখ্যা) 

- - 

7.  

উদ্ভািনী উনযাগ 

আঞ্চবলক 

(নরবিনকশন) ও 

জাতীয় (নেলআপ) 

পর্ িানয় িাস্তিায়ন 

৭.১ উদ্ভািনী উনযাগ আঞ্চবলক ও জাতীয় পর্ িানয় িাস্তিায়ন 

অগ্রগবত/পবরকল্পনা  
- 

Lyjbv, ewikvj, 
PÆMÖvg I bvivqbMÄ 

D™¢vebx m¤ú‡K© 
AewnZ Kiv nq|  

৭.২ িাস্তিাবয়ত উদ্ভািনী উনযানগর ডকুনমনেশন (ওয়ান 

বমবনে বভবডও) ও প্রকাশনা ততবরর অগ্রগবত/পবরকল্পনা 
- 

RvZxq Dbœqb †gjvq 
wfwWI cÖ`k©Y Kiv 

nq|  



মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ইননানভশন টিনমর িাবষ িক উদ্ভািন কম িপবরকল্পনা িাস্তিায়ন অগ্রগবত পর্ িানলাচনা  

২০১৮-২০১৯ (১ম রাউন্ড) 

       মন্ত্রণালয়/বিভাগ:  দপ্তর/সংস্থা 

 

ক্রম তবষয় কার্ যক্রম 
িাস্তিায়ন অগ্রগবত 

২০১৭-২০১৮ ২০১৮-২০১৯ 

 

8.  ইননানভশন সমেবরং 

৮.১ সমের-সমবে বনি িাচন ও তাবলকা প্রস্তুতকরনণর 

অগ্রগবত/পবরকল্পনা 
05-06-18 28/08/2018 

৮.২ দুই বদননর সমেবরং কম িশালা আনয়াজন 

অগ্রগবত/পবরকল্পনা 
1  

৮.৩ কিজন কম যকিযা উদ্ভাবকলক সহায়িা কিাি জন্য 

সতক্রয়ভালব প্রমন্টতিিং কার্ যক্রলম যুক্ত আলেন? 
- 3 

৮.৪ প্রমন্টতিিং কার্ যক্রম (প্রমন্টি ও প্রমতন্টলদি) তকভালব 

ফল াআপ কিা হলে? 
- 

Awa`ß‡ii Kvh©µg 
AMÖMwZ ch©v‡jvPbv 
mfvq d‡jvqvc Kiv 

nq|  

9.  
স্বীকৃবত িা প্রননাদনা 

প্রদান 

৯.১ উদ্ভািকনদর প্রশংসাসূচক উপ আনুষ্ঠাবনক পত্র/ 

সনদপত্র /সক্রস্ট/ পুরোর প্রদান (কতজন) 
- - 

৯.২ উদ্ভািকগনণর সদনশ বশক্ষা সফর/প্রবশক্ষণ /ননলজ 

সশয়াবরং সপ্রাগ্রানম সপ্ররণ (অগ্রগবত/পবরকল্পনা: সংখ্যা) 
- - 

৯.৩ উদ্ভািকগনণর বিনদনশ বশক্ষা সফর/প্রবশক্ষণ /ননলজ 

সশয়াবরং সপ্রাগ্রানম সপ্ররণ (অগ্রগবত/পবরকল্পনা) 
- - 

10.  
ইননানভশন ফান্ড 

িরাদ্দ 

১০.১ ইননানভশন সংক্রান্ত কার্ িক্রম িাস্তিায়ননর জন্য প্রাপ্ত 

িানজে  (টাকায়) 
- 

M‡elYv Lv‡Z 22 jÿ 
UvKv|  

১০.২  ইননানভশন সংক্রান্ত কার্ িক্রম িাস্তিায়নন িরাদ্দকৃত 

অর্ ি ব্যয় (%) 
- - 

11.  

আওিাধীন 

অতধদপ্তি/ দপ্তি 

সিংস্থাি ইলনালভশন 

কার্ যক্রম পতিবীক্ষণ 

১১.১ আওিাধীন দপ্তি/সিংস্থাি উদ্ভাবন কম যপতিকল্পনা 

প্রণয়ন কার্ যক্রম পতিবীক্ষণ (অগ্রগতি)  
- 20% 

১১.২ সিংতিষ্ট দপ্তি/সিংস্থাি উদ্ভাবন কম যপতিকল্পনা 

বাস্তবায়ন পতিবীক্ষণ (অগ্রগতি) 
- 20% 

12.  
ইননানভশন-সংক্রান্ত 

তথ্য হালনাগাদকরণ 

১২.১ ওলয়বসাইলে ইননানভশন কন িানরর সকল তথ্য 

হালনাগাদকরনণর অগ্রগবত   
- 40% 

 

 


