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অধিদপ্তর/সংস্থার বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি মূল্যায়ন 

র্নর্দ ির্িকা, ২০২০-২০২১ 

১.০ প্রেক্ষাপট 

সরকাধর কর্ মিারীদদর দক্ষতা বৃধির র্াধ্যদর্ নাগধরক সসবা সহধিকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরদণ িনপ্রশাসদন 

উদ্ভাবন িি মার ভূধর্কা গুরুত্বপূণ ম। পৃধিবীর অদনক সদদশই সরকাধর সসবা প্রধিয়াদক সহিতর ও িনবান্ধব করার লদক্ষে উদ্ভাবন 

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

সুদর্াগ সৃধি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রদয়ািনীয় নীধত-পিধত প্রণয়দন ইদনাদিশন টির্সমূহ উদেখদর্াগ্য ভূধর্কা রাখদে।  

বাংলাদদদশর িনপ্রশাসদন উদ্ভাবন-িি মার ধবষয়টিদক প্রাধতষ্ঠাধনক রূপ প্রদাদনর লদক্ষে সকল র্ন্ত্রণালয়/ধবিাগ, 

অধিদপ্তর/সংস্থা এবং সিলা ও উপদিলা পর্ মাদয় একটি কদর ‘ইদনাদিশন টির্ ‘গঠদনর িন্য র্ধন্ত্রপধরষদ ধবিাগ ২০১৩ সাদল 

একটি প্রজ্ঞাপন িাধর কদর। এ পধরদপ্রধক্ষদত ধবধিন্ন পর্ মাদয় প্রায় সহস্রাধিক ইদনাদিশন টির্ গঠিত হদয়দে। দপ্তসরমূদহর সসবা 

প্রদান প্রধিয়া সহধিকরণ এবং কাদির অিেন্তরীণ প্রধিয়ায় গুণগত পধরবতমন আনায়দনর লদক্ষে বাৎসধরক কর্ মপধরকল্পনা 

প্রণয়ন সংধিি দপ্তদরর ইদনাদিশন টিদর্র অন্যতর্ দাধয়ত্ব।  

 

১.২  উদেশ্য ও ব্যবহার 

উদ্ভাবন কর্ মপধরকল্পনার উদেে হদলা সরকাধর দপ্তদর উদ্ভাবন কার্ মির্দক সুশৃঙ্খল, ধনয়র্তাধন্ত্রক ও 

প্রাধতষ্ঠাধনকীকরণ এবং এ লদক্ষে দায়বিতা সৃধি। র্ন্ত্রপধরষদ ধবিাদগর িাধরকৃত প্রজ্ঞাপন অনুর্ায়ী গঠিত ইদনাদিশন টিদর্র 

বাৎসধরক উদ্ভাবন কর্ মপধরকল্পনা প্রণয়ন এবং মূল্যায়দনর কাদি এ ধনদদ মধশকা ব্যবহৃত হদব। উদেখ্য, ধনদদ মধশকাটিদত সকবল 

মূল ধবদবিে ধবষয়সমূহ বণ মনা করা হদয়দে। উদ্ভাবন-িি মায় অধিজ্ঞতার িারাবাধহকতা এবং গিীরতা অিমদনর পধরির্ায় 

সর্দয় সর্দয় এ ধনদদ মধশকাটির পধরর্ািমন প্রদয়ািন হদব।   

* বতমমান সরকাদরর ন্ত্রনব মাচনী ইশদতহার, ২০১৮ণত বন্ত্রণ মত লক্ষয ও পন্ত্ররকল্পনা, সপ্তম/অষ্টম পঞ্চবান্ত্রষ মক পন্ত্ররকল্পনা, প্রের্ক্ষে 

পর্িকল্পনা ২০২১-৪১, বাংলানদশ ব-দ্বীপ পর্িকল্পনা ২১০০, ণটকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, মুন্ত্রজববষ ম, কনিানা োইিাস প্রর্াকানবলা 

এবং সরকাদরর অন্যান্য নীন্ত্রতমালা ও ণকৌশলপত্র ইতযান্ত্রের আদলাদক প্রণীত। 

২.০ উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনাি ছক ও র্বষয়সমূহ 

ইদনাদভশন টিম স্বীয় মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ/অন্ত্রিেপ্তর/েপ্তদর এক বছদর সম্ভাব্য উদযাগসমূদহর আদলাদক একটি কম মপন্ত্ররকল্পনা 

প্রণয়ন করদব। কম মপন্ত্ররকল্পনা প্রণয়দনর জন্য ন্ত্রনদনাক্ত ছক ব্যবহৃত হদব।   

ক) কম মপন্ত্ররকল্পনা প্রণয়দনর জন্য ছক 

উনদ্দশ্য 

(objec

tives) 

র্বষনয়ি 

র্ান 

(Weight 

of 

Objectiv

es) 

কায িক্রর্ 

(Activ

ities) 

কর্ িসম্পাদন 

সূচক 

(Performa

nce 

Indicators

) 

 

একক 

(Uni

t) 

কর্ িসম্পাদন 

সূচনকি র্ান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

লক্ষযর্াত্রা/র্নণ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for 2020-2021)  

অসাধািণ 
অর্ে 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলর্ে 

র্ান 

চলর্ে 

র্াননি 

র্ননে 

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 উনদ্দশ্য, র্বষয় ও সূচনকি র্ানদণ্ডসমূহ: 

ক্রর্ উনদ্দশ্য কায িক্রর্ 
কর্ িসম্পাদন 

সূচনকি র্ান 

১ 
 উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা 

প্রণয়ন  

১.১ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা েণয়ন ৫ 

১.২ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা র্ন্ত্রণালয়/ র্বোনগ প্রেিণ  ১ 

১.৩ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা তথ্য বাতায়দন প্রকাশ ২ 

২  ইননানেশন টিনর্ি সো 
২.১ ইননানেশন টিনর্ি সো অনুষ্ঠান ৪ 

২.২ ইননানেশন টিনর্ি সোি র্সিান্ত বাস্তবায়ন 2 

৩ 
উদ্ভাবন িাদত বিাদ্দ (নকাড 

নম্বি- ৩২৫৭১০৫) 

৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কায িক্রর্ বাস্তবায়নন বানজট  বিাদ্দ  ২ 

৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কায িক্রর্ বাস্তবায়নন বিাদ্দকৃে অ্ ি ্যয়য়  ২ 

৪  সক্ষর্ো বৃর্ি 

৪.১ উদ্ভাবন ও প্রসবা সহর্জকিণ র্বষনয় এক র্দননি কর্ িশালা/ 

প্রসর্র্নাি 
৩ 

৪.২ উদ্ভাবনন সক্ষর্ো বৃর্িি লনক্ষয দুই র্দননি ের্শক্ষণ আনয়াজন  ৩ 

৪.৩ প্রসবা সহর্জকিনণ সক্ষর্ো বৃর্িি লনক্ষয দুই র্দননি ের্শক্ষণ 

আনয়াজন 

 

৩ 

৫ 

স্বীয় দপ্তনিি প্রসবায় 

উদ্ভাবনী ধািণা/ উনযাগ 

আহবান, যাচাই-বাছাই-

সংক্রান্ত কায িক্রর্ 

৫.১ উদ্ভাবনী উনযাগ/ধািণা আহবান এবং োপ্ত উদ্ভাবনী  ধিণাগুনলা  

যাচাই-বাছাইপূব িক োর্লকা েকাশ  
৪ 

৬ 
উদ্ভাবনী উনযানগি 

পাইলটিং বাস্তবায়ন 

৬.১ ন্যযনের্ একটি উদ্ভাবনী উনযানগি পাইলটিং বাস্তবায়ননি 

সিকার্ি আনদশ জার্ি 
৩ 

৬.২ উদ্ভাবনী উনযানগি পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন  ৩ 

৭ 
উদ্ভাবন প্রেশ মনী 

(প্রশানকর্সং) 

৭.১ ন্যযনের্ একটি উদ্ভাবন র্ন্ত্রণালয় কর্তিক আনয়ার্জ েদশ িনীনে 

অংশগ্রহণ  
৬ 

৮ 
উদ্ভাবনী উনযাগ আঞ্চর্লক 

ও জােীয় পয িানয় বাস্তবায়ন 

৮.১ ন্যযনের্ একটি উদ্ভাবনী উনযাগ আঞ্চর্লক/ জােীয় পয িানয় 

বাস্তবায়ন  
৮ 

৯ স্বীকৃর্ে বা েণণাদনা েদান 

৯.১ উদ্ভাবকগণনক েশংসাসূচক উপ আনুষ্ঠার্নক পত্র/ সনদপত্র 

/প্রক্রস্ট/ পুিস্কাি েদান 
৩ 

৯.২ উদ্ভাবকগণনক ণেদশ র্শক্ষা সফি/ের্শক্ষণ /ননলজ প্রশয়ার্িং  

প্রোগ্রানর্ প্রেিণ 
2 

৯.৩ উদ্ভাবন কায মিদমর সদে সম্পৃক্ত কম মকতমাগণদক র্বনদনশ র্শক্ষা 

সফি/ ের্শক্ষণ /ননলজ প্রশয়ার্িং  প্রোগ্রানর্ প্রেিণ 
২ 

10 
তথ্য বাতায়ন 

হালনাগােকরণ 

১০.১ ইদনাদভশন টিদমর পূণ মাে তথ্যসহ বছরন্ত্রভন্ত্রিক উদ্ভাবদনর  

সকল তথ্য আপদলাি/ হালনাগােকরণ  
৪ 

১০.২ বেরধিধিক পাইলটিং ও বাস্তবাধয়ত সসবা সহধিকরদণর তথ্য   

আপদলাি/ হালনাগােকরণ 
২ 

১০.৩ বাস্তবাধয়ত ই-সসবার তথ্য   আপদলাি/ হালনাগােকরণ ২ 

১১ ন্ত্রিন্ত্রজটাল-ণসবা ততন্ত্রর ও  ১১.১ ন্যেনতর্ একটি ধিধিটাল-সসবা ততন্ত্রর ও বাস্তবায়ন করা ৪ 
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ক্রর্ উনদ্দশ্য কায িক্রর্ 
কর্ িসম্পাদন 

সূচনকি র্ান 

বাস্তবায়ন 

১২ ণসবা  সহন্ত্রজকরণ 

১২.১ ন্যেনতর্ একটি ণসবা পদ্ধন্ত্রত সহন্ত্রজকরদণর পাইলটিাং বাস্তবায়ন ৪ 

১২.২ ন্যেনতর্ একটি ণসবা পদ্ধন্ত্রত সহন্ত্রজকরণ সারাদদদশ সম্প্রসারণ/ 

সরধিদকশন 
৪ 

১৩ পধরবীক্ষণ 

১৩.১ উদ্ভাবনগদণর উদ্ভাবনী উদযাগ বাস্তবায়ন কর্ মপধরকল্পনা 

(কোদলণ্ডার) প্রণয়ন কার্ মির্ পধরবীক্ষণ 
৩ 

১৩.২ উদ্ভাবনী উদযাগ বাস্তবায়ন অগ্রগধত পধরবীক্ষণ   ২ 

১৩.৩ র্াঠ পয িানয় চলর্ান উদ্ভাবনী েকল্পসমূহ সনিজর্র্ন পর্িদশ িন 

ও েনয়াজনীয় সহায়ো েদান  
২ 

১৪ িকুদমদেশন বা প্রকাশনা 
১৪.১ বাস্তবার্য়ে উদ্ভাবনী উনযানগি ডকুনর্নেশন তের্ি ও েকাশনা  ৪ 

১৪.২ সসবা সহধিকরদণর িকুদর্দেশন তের্ি ও েকাশনা 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 ের্েনবদন 

মন্ত্রণালয়/ র্বোনগ প্রেিণ 
১ 

১৫.৩ উদ্ভাবন কম মপর্িকল্পনাি বার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন  ৩ 

১৫.৪ উদ্ভাবন কম মপর্িকল্পনাি বার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন ের্েনবদন 

র্ন্ত্রণালয়/ র্বোনগ প্রেিণ 
১ 

 ণমাট নম্বর  ১০০ 

 

২.1. উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা প্রণয়ন   

মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাদগর প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী প্রন্ত্রতটি ইদনাদভশন টিম ন্ত্রনজ ন্ত্রনজ অন্ত্রিদক্ষদত্র বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা েণয়ন 

কিনব। র্নজ র্নজ প্রেক্ষাপট, েনয়াজন, অগ্রার্ধকাি ও সক্ষর্ো র্বনবচনায় প্রিনখ ইননানেশন টির্গুনলা বাস্তবমুখী বার্ষ িক 

কর্ িপর্িকল্পনা েণয়ন র্নর্িে কিনব।  

২.১.১ র্র্ন্ত্রপর্িষদ র্বোগ হনে েদত্ত র্ননদ িশনা ও ছক অনুযায়ী র্নধ িার্িে োর্িনখি র্নে বার্ষ িক উদ্ভাবন 

কর্ িপর্িকল্পনা েণয়ন কিনে হনব।   

২.১.২ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনাি ছনক উর্ির্খে োর্িনখি র্নে বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা র্ন্ত্রণালয়/ 

র্বোনগ প্রেিণ কিনে হনব।  

২.১.৩ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনাি ছনক উর্ির্খে োর্িনখি র্নে তথ্য বাতায়দন বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা 

েকাশ করদত হদব।  

২.2.  ইননানেশন টিনর্ি সো 

মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ কর্তমক জান্ত্ররকৃত ৮ই এন্ত্রপ্রল ২০১৩ তান্ত্ররদির ০৪.০০.০০০০.২৩২.৩৫.০০৬.১৩.-১৮ সাংখ্যক স্মারদকর 

প্রজ্ঞাপদে্র ৫(৩) উপ-অনুদেে অনুসাদর ইদনাদভশন টিম প্রন্ত্রত মাদস বান্ত্রষ মক কম মপন্ত্ররকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগন্ত্রত সম্পন্ত্রকমত সভা 

করদব।  

২.২.১ বার্ষ িক উদ্ভাবন পর্িকল্পনাি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ে পর্িবীক্ষনণি লনক্ষয ের্ে দু’র্ানস ইননানেশন টিনর্ি সো 

কিনে হনব। বছনি ন্যযনের্ ০৬টি সো কিনল পূণ িাঙ্গ  নম্বি োপ্ত হনব।  
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২.২.২ বার্ষ িক উদ্ভাবন পর্িকল্পনাি ছনক ইননানেশন টিনর্ি সোি র্সিান্ত বাস্তবায়ননি হাি র্নধ িািণ কিা হনয়নছ। 

অনুর্ষ্ঠে সোি ন্যযনের্ ৯৫% র্সিান্ত বাস্তবায়ন কিনল পূণ িাঙ্গ  নম্বি পাওয়া যানব। 

২.৩ উদ্ভাবন খাদত বরাে 

২.৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কায িক্রর্ বাস্তবায়নন কে টাকা বিাদ্দ িনয়নছ ো বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনাি ছনকি  

লক্ষযর্াত্রাি কলানর্ র্লর্পবি কিনে হনব।   

২.৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কায িক্রর্ বাস্তবায়নন বিাদ্দকৃে অন্ িি ৯০% ্যয়য় কিা হনল লক্ষযর্াত্রাি ১০০ োগ অর্জিে 

হনব।  

২.৪ সক্ষর্ো বৃর্ি 

উদ্ভাবন-চচ িাি জন্য র্নজ র্নজ অর্ধনক্ষনত্র সনচেনো ও দক্ষো বৃর্িমূলক প্রসর্র্নাি, কর্ িশালা, ের্শক্ষণ, অন্য দপ্তনিি উনযাগ 

পর্িদশ িন, র্বনদনশি অর্েজ্ঞো অজিননি জন্য েনয়াজনীয় ্যয়ব্া গ্রহণ কিনে হনব।  

২.৪.১ উদ্ভাবন ও প্রসবা সহর্জকিণ র্বষনয় সক্ষর্ো বৃর্িি লনক্ষয কেটি এক র্দননি কর্ িশালা/প্রসর্র্নাি  আনয়াজন 

কিা হনব োি লক্ষযর্াত্রা র্নধ িািণ কিনে হনব।   

২.৪.২ উদ্ভাবন সক্ষর্ো বৃর্িি লনক্ষয কেজন কর্ িকেিানক দুই র্দননি ের্শক্ষণ েদানন কিা হনব োি লক্ষযর্াত্রা 

র্নধ িািণ কিনে হনব।   

২.৪.৩ ণসবা সহন্ত্রজকরদণ সক্ষর্ো বৃর্িি লনক্ষয কতজন কম মকতমাদক দুই র্দননি ের্শক্ষণ েদান কিা হনব োি োি 

লক্ষযর্াত্রা র্নধ িািণ কিনে হনব।    

 

২.৫. স্বীয় দপ্তনিি প্রসবায় উদ্ভাবনী ধািণা/ উনযাগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কায িক্রর্ 

২.৫.১ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনাি ছনক উর্ির্খে োর্িনখি র্নে উদ্ভাবনী উনযাগ/ধািণা আহবান এবং োপ্ত 

উদ্ভাবনী  ধািণাগুনলা  যাচাই-বাছাইপূব িক োর্লকা েকাশ কিনে হনব। এনক্ষনত্র র্ন্ত্রণালয়/র্বোগ র্ননজনদি উদ্ভাবনী 

উনযাগ/ধািণাসহ আওোধীন দপ্তি/সং্াি র্ননয় প্রযৌ্োনব কিনে পানি। 

২.৬. উদ্ভাবনী উনযানগি পাইলটিং  

র্নজ অর্ির্েত্র ও সের্িাি র্র্ে একজন উদ্ভাবক বা টির্ যখন গৃহীি উদ্ভাবনী উর্যাগ ক্ষুদ্র পর্িসর্ি বাস্তবায়ন কর্িন িখন 

িার্ক ইর্নার্েিন পাইলটিিং বর্ল র্বর্বর্িি হর্ব। গৃর্হি আইর্িয়াটি যথাযথোর্ব কাজ কর্ি র্ক না এবিং সসবা প্রদার্ন সর্য়  

যািায়াি ও ব্যয় হ্রাসসহ সসবাি গুণগি র্ান বৃর্ির্ি কিটা ভূর্র্কা িার্খ িা র্নি িািণ এবিং উর্যাগটির্ক বৃহত্তি পর্িসর্ি 

বাস্তবায়র্নি সুপার্িি কিাি জন্যই পাইলটিিং প্রর্য়াজন।  

২.৬.১ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনাি ছনক উর্ির্খে োর্িনখি র্নে ন্যযনের্ একটি উদ্ভাবনী উনযানগি পাইলটিং 

বাস্তবায়ন করদত হদব। 

২.৬.২ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনাি ছনক উর্ির্খে োর্িনখি র্নে বাস্তবার্য়ে উদ্ভাবনী উনযানগি পাইলটিং 

কায মিম মূল্যায়ন করদত হদব। 

২.৭. উদ্ভাবন েদশ িনী (প্রশানকর্সং) 

২.৭.১ র্াঠ পয িার্য় উদ্ভাবনী উর্যার্গি পাইলটিিং সম্পন্ন হওয়াি পি স্বীয় র্ন্ত্রণালয়/র্বোগ কর্তিক আর্য়ার্জি 

প্রদি িনীর্ি (সিার্কর্সিং) সকল দপ্তি/সিংস্থার্ক ছর্ক উর্ির্খে োর্িনখি র্নে উদ্ভাবনী উর্যাগসমূহ সুর্বন্যস্তোর্ব 

(ছর্ব, র্ের্িও, সির্িকা, সেস্টুন  সপাষ্টাি ইিযার্দ) উপস্থাপন কির্ি হর্ব। আলাদাোর্ব প্রদি িনী(সিার্কর্সিং) 

আর্য়াজন কিাি প্রর্য়াজন সনই।  
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২.৮. উদ্ভাবনী উনযাগ আঞ্চর্লক বা জােীয় পয িানয় বাস্তবায়ন 

২.৮.১ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনাি ছনক উর্ির্খে োর্িনখি র্নে ন্যযনের্ একটি উদ্ভাবনী উনযাগ র্নজ 

র্ন্ত্রণালয়/র্বোগ বা আঞ্চর্লক বা জােীয় পয িানয় বাস্তবায়ন কিনে হনব।  

২.৯. স্বীকৃর্ে বা েনণাদনা েদান 

উদ্ভাবর্নি সের্ত্র স্বীকৃর্ি প্রদান একজন উদ্ভাবকর্ক আর্িা সবর্ি উযর্ী  আগ্রহী  অঙ্গীকািবি  নাগর্িক-বান্ধব  ইর্িবািক 

পর্িবিির্ন বিপর্িকি  অনুকূল র্র্নাোব তির্ি সর্ব িাপর্ি উদ্ভাবন সিংস্কৃর্ি র্বকার্ি অিযন্ত সহায়ক ভূর্র্কা পালন কর্ি। 

২.৯.১ ২০২০-২০২১ অর্ মবছদর উদ্ভাবন কায মিদমর সদে সম্পৃক্ত কতজনদক উদ্ভাবননি জন্য েশংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠার্নক পত্র/ সনদপত্র /প্রক্রস্ট/ পুিস্কাি েদান কিা হনব ো বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনাি ছনকি  লক্ষযর্াত্রাি 

কলানর্ উনিখ কিনে হনব।   

২.৯.২ ২০২০-২০২১ অর্ মবছদর কতজন উদ্ভাবকনক ণেদশর মদে ন্ত্রবন্ত্রভন্ন ণজলায় র্শক্ষা সফি/ের্শক্ষণ /ননলজ 

প্রশয়ার্িং  প্রোগ্রানর্ প্রেিণ কিা হনব ো বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনাি ছনকি  লক্ষযর্াত্রাি কলানর্ উনিখ কিনে 

হনব।   

২.৯.৩ ২০২০-২০২১ অর্ মবছদর উদ্ভাবন কায িক্রনর্ি সনঙ্গ সমৃ্পক্ত কেজন কর্ িকেিাগনণি ন্ত্রবদেদশ ন্ত্রশক্ষা 

সফর/প্রন্ত্রশক্ষণ/নদলজ ণশয়ান্ত্ররাং ণপ্রাগ্রাদম ণপ্ররণ কিা হনব োি োি লক্ষযর্াত্রা র্নধ িািণ কিনে হনব।    

 

২.১০. তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ 

২.১০.১ অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ স্বীয় তথ্য বাতায়দন বেরধিধিক উদ্ভাবন-সংিান্ত র্াবতীয় তথ্য (ইদনাদিশন টিদর্র 

তথ্য, বাধষ মক উদ্ভাবন কর্ মপধরকল্পনা, পাইলটিং প্রকল্প, উদ্ভাবন প্রদশ মনীর তথ্য হালনাগাদকরণ করদত হদব। 

২.১০.২ বেরধিধিক পাইলট ও বাস্তবাধয়ত সসবা সহধিকরদণর তথ্য  শতভাগ  আপদলাি/ হালনাগােকরণ করদত  

হদব।  

২.১০.৩ বাস্তবাধয়ত ধিধিটাল-সসবার তথ্য শতভাগ আপদলাি/ হালনাগােকরণ করদত হদব।  

 

২.১১. ন্ত্রিন্ত্রজটাল-ণসবা ততন্ত্রর ও বাস্তবায়ন 

অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনাি ছনক উর্ির্খে োর্িনখি র্নে ন্যযনের্ একটি র্ডর্জটাল-প্রসবা 

তের্ি ও বাস্তবায়ন কিনব। উনিখ্য প্রয, বার্ষ িক কর্ ি সম্পাদন চুর্ক্ত ২০২০-২০২১-প্রেও উর্ির্খে র্বষয়টি সংনযার্জে 

হনয়নছ। 

২.১২. ণসবা সহন্ত্রজকরণ  

অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনাি ছনক উর্ির্খে োর্িনখি র্নে ন্যযনের্ একটি প্রসবাি 

পদ্ধন্ত্রতদক সহন্ত্রজকরণ কদর বাস্তবায়দনর জন্য অন্ত্রফস আদেশ জান্ত্রর কিনব। উনিখ্য প্রয, বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ক্ত 

২০২০-২০২১-প্রেও উর্ির্খে র্বষয়টি সংনযার্জে হনয়নছ। 

২.১৩. পধরবীক্ষণ 

২.১৩.১  অধিদপ্তর/ সংস্থা স্বীয় উদ্ভাবন কর্ মপধরকল্পনা প্রণয়ন কার্ মির্ পধরবীক্ষণ করসব। বার্ষ িক উদ্ভাবন 

কর্ িপর্িকল্পনাি ছনক উর্ির্খে োর্িনখি র্নে উদ্ভাবনগদণর উদ্ভাবনী উদযাগ বাস্তবায়ন কর্ মপধরকল্পনা (কোদলণ্ডার) 

প্রণয়ন কার্ মির্ পধরবীক্ষণ করদব।  

২.১৩.২ উদ্ভাবকগদণর সদে উদ্ভাবনী উদযাগ বাস্তবায়ন অগ্রগধত ধবষদয় ইদনাদিশন টিদর্র সিা আদয়ািন করদত 

হদব। বেদর ন্যেনতর্ ৩টি সিা আদয়ািন করদত হদব।   
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২.১৩.৩ র্াঠ পয িানয় চলর্ান উদ্ভাবনী েকল্পসমূনহি র্নে বছনি কয়টি েকল্প সনিজর্র্ন পর্িদশ িন ও েনয়াজনীয় 

সহায়ো েদান কিা হনব ো বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনাি ছনকি লক্ষযর্াত্রা কলানর্ র্লর্পবি কিনে হনব।  

 

২.১৪ ডকুনর্নেশন বা েকাশনা 

বাস্তবার্য়ে উদ্ভাবনী উনযাগ ও প্রসবা সহর্জকিনণি (পাইলট ও সম্প্রসার্িে) ডকুনর্নেশন বার্ষ িক উদ্ভাবন 

কর্ িপর্িকল্পনাি ছনক উর্ির্খে োর্িনখি র্নে তের্ি ও েকাশ কিনে হনব। এদক্ষদত্র মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাদগর সদে 

ণযৌর্ভাদব িকুদমদেশন ততন্ত্রর ও প্রকাশনা করা যাদব। 

২.১৫ উদ্ভাবন পর্িকল্পনা মূল্যায়ন  

২.১৫.১ উদ্ভাবন পর্িকল্পনাি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ে পর্িবীক্ষনণি লনক্ষয  ৩১প্রশ জানুয়ার্ি ২০২১-এি র্নে  অধ ি- 

বার্ষ িক মূল্যায়ন কিনে হনব।  

২.১৫.২ ছদক উন্ত্রিন্ত্রিত তান্ত্ররদির মদে উদ্ভাবন পর্িকল্পনাি অধ ি- বার্ষ িক মূল্যায়ন ের্েনবদন র্ন্ত্রণালয়/ র্বোনগ 

প্রেিণ কিনে হনব।  

২.১৫.৩ উদ্ভাবন পর্িকল্পনাি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ে পর্িবীক্ষনণি লনক্ষয  ৩১প্রশ জুলাই ২০২১-এি র্নে  বার্ষ িক স্ব-

মূল্যায়ন কিনে হনব। 

২.১৫.৪  ছদক উন্ত্রিন্ত্রিত তান্ত্ররদির মদে উদ্ভাবন পর্িকল্পনাি বার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন ের্েনবদন  র্ন্ত্রণালয়/ র্বোনগ 

প্রেিণ কিনে হনব।  

৩.০ উদ্ভাবন কম মপন্ত্ররকল্পনা মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত 

উদ্ভাবন কর্ মপধরকল্পনার কার্ মির্ মূল্যায়ন পিধত একটি স্ব-মূল্যায়ন ব্যবস্থা। র্াধসক সর্ন্বয় সিায় বাধষ মক 

কর্ মপধরকল্পনার সপ্রক্ষাপদট বাধষ মক উদ্ভাবন কর্ মপধরকল্পনার কার্ মির্ মূল্যায়ন করদত হদব। র্ধন্ত্রপধরষদ ধবিাদগর 

প্রজ্ঞাপদনর আদলাদক এ-সংিান্ত  একটি বাধষ মক প্রধতদবদন ততধর কদর স্বীয় তথ্য বাতায়দন প্রকাশ করদত হদব এবং 

এর কধপ র্ধন্ত্রপধরষদ ধবিাদগ সপ্ররণ করদত হদব । অনুদেদ ২-এ বধণ মত ধবষয়মূদহ সর্াট ১০০ নম্বর বরাি করা 

হদয়দে। সার্ধগ্রক মূল্যায়দনর র্ানদণ্ড হদব ধনম্নরূপ: 

প্রাপ্ত নম্বর মূল্যায়দনর সেধণ 

৯০-১০০ অসািারণ 

৮০-৯০ অধত উির্ 

৭০-৮০ উির্ 

৬০-৭০ সর্াটামুটি  

৬০-এর ধনদম্ন িলধতর্ান 

 

৪.০ বান্ত্রষ মক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা েণয়ন ও মূল্যায়ননি সর্য়সূর্চ 

বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা েণয়ন ও  মূল্যায়ননি প্রর্য়াদ বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ক্ত এবং জােীয় শুিাচাি প্রকৌশল 

কর্ িপর্িকল্পনাি সনঙ্গ সঙ্গর্ে প্রিনখ অ্ িবছির্ের্ত্তক র্নধ িািণ কিা হনয়নছ।   

 

সময়সীমা ন্ত্রবষয় বাস্তবায়নকারী কর্তমপক্ষ 

 ১৫ জুলাই ২০২০ উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা প্রণয়দনর জন্য সকল মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ 
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মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগদক অনুদরাি জ্ঞাপন 

৩০ জুলাই ২০২০ সকল মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ ও আওতািীন 

অন্ত্রিেপ্তর/সাংস্থাসমূদহর বান্ত্রষ মক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা 

প্রণয়ন 

 মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ ও আওতািীন 

অন্ত্রিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ 

৪ আগস্ট ২০২০ উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা র্ন্ত্রণালয়/ র্বোনগ প্রেিণ মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ ও আওতািীন 

অন্ত্রিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ 

১০ আগস্ট ২০২০ উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা তথ্য বাতায়দন েকাশ মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ ও আওতািীন 

অন্ত্রিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ 

৩১ জানুয়ান্ত্রর ২০২১ 

উদ্ভাবন পর্িকল্পনাি অধ ি-বার্ষক স্ব-মূল্যায়ন 

মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ ও আওতািীন 

অন্ত্রিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ 

৫ ণফব্রুয়ায়ন্ত্রর ২০২১ 
উদ্ভাবন কম মপর্িকল্পনাি অধ ি-বার্ষকী মূল্যায়ন ের্েনবদন 

র্ন্ত্রণালয়/ র্বোনগ প্রেিণ 

মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ ও আওতািীন 

অন্ত্রিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ 

১৫ জুলাই ২০২১ উদ্ভাবন কম মপর্িকল্পনাি বার্ষক স্ব-মূল্যায়ন  

মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ ও আওতািীন 

অন্ত্রিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ 

২০ জুলাই ২০২১ 
উদ্ভাবন কম মপর্িকল্পনাি বার্ষক স্ব-মূল্যায়ন ের্েনবদন  

র্ন্ত্রণালয়/ র্বোনগ প্রেিণ 

মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ ও আওতািীন 

অন্ত্রিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ 

প্রন্ত্রত মাস 
সকল র্ন্ত্রণালয়/র্বোনগি বার্ষ িক উদ্ভাবন কম মপর্িকল্পনাি 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ে-র্বষয়ক সো  

 মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ 

 

৫.০ বান্ত্রষ মক উদ্ভাবন কম মপন্ত্ররকল্পনা ২০২০-২০২১ উপস্থাপন প্রন্ত্রিয়া 

বান্ত্রষ মক উদ্ভাবন কম মপন্ত্ররকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগন্ত্রত মূল্যায়ন কাঠাদমা, ২০২০-২০২১ ন্ত্রননন্ত্রলন্ত্রিত ঠিকানায় ণপ্ররণ 

করদত হদব।  

অন্ত্রতন্ত্ররক্ত সন্ত্রচব (সাংস্কার) 

মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ 

কক্ষ নম্বর: 1০০১, সরকান্ত্রর পন্ত্ররবহন পুল ভবন 

বাাংলাদেশ সন্ত্রচবালয় ন্ত্রলাংক ণরাি, ঢাকা।  

 

এছাড়া মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ/অন্ত্রিেপ্তর/সাংস্থার তথ্য বাতায়দন আপদলাি করদত হদব এবাং ইদলকট্রন্ত্রনক কন্ত্রপ 

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


