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২.১০. ইনোনভিে খানি ারাদ্দ..........................................................................................৭ 
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মন্ত্রণালয় /গাভাব/ অগিদপ্তর/রাষ্ট্রীয় প্রগিষ্ঠানের াাগষ িক উদ্ভাাে  কম িপগরকল্পো প্রণয়ে ও 

াাস্তাায়ে অগ্রবগি মূল্যায়ে গেনদ িগিকা, ২০১৮-২০১৯ 

১.০ প্রপ্রক্ষাপট 

সেকাচে কম নিােীনদে দক্ষতা বৃচিে মাধ্যনম  াগচেক সসবা সহচিকেণ ও সুশাস  সুসংহতকেনণ ি প্রশাসন  

উদ্ভাব  িি নাে ভূচমকা গুরুত্বপূণ ন। পৃচিবীে অন ক সদনশই সেকাচে সসবা প্রচক্রয়ানক সহিতে ও ি বান্ধব কোে লনক্ষে উদ্ভাব  

কার্ নক্রম চবকানশে উনেনে চবচেন্ন পর্ নানয় ইন ানেশ  টিম গঠ  কো হনয়নে। উদ্ভাব  উনযাগ গ্রহণ ও উনযাগ গ্রহনণে 

সুনর্াগ সৃচি, দক্ষতা উন্নয়  এবং প্রনয়াি ীয়  ীচত-পিচত প্রণয়ন  ইন ানেশ  টিমসমূহ উনেখনর্াগ্য ভূচমকা োখনে।  

বাংলানদনশে ি প্রশাসন  উদ্ভাব -িি নাে চবষয়টিনক প্রাচতষ্ঠাচ ক রূপ প্রদান ে লনক্ষে সকল মন্ত্রণালয়/চবোগ, 

অচধদপ্তে/সংস্থা এবং সিলা ও উপনিলা পর্ নানয় একটি কনে ‘ইন ানেশ  টিম ‘ গঠন ে িন্য মচন্ত্রপচেষদ চবোগ ২০১৩ 

সানল একটি প্রজ্ঞাপ  িাচে কনে। এ পচেনপ্রচক্ষনত চবচেন্ন পর্ নানয় প্রায় সহস্রাচধক ইন ানেশ  টিম গঠিত হনয়নে। দপ্তসেমূনহে 

সসবা প্রদা  প্রচক্রয়া সহচিকেণ এবং কানিে অেেন্তেীণ প্রচক্রয়ায় গুণগত পচেবতন  আ ায়ন ে লনক্ষে  বাৎসচেক 

কম নপচেকল্প া প্রণয়  সংচিি দপ্তনেে ইন ানেশ  টিনমে অন্যতম দাচয়ত্ব। 

 

১.২  উদেশ্য ও ব্যবহার 

উদ্ভাব  কম নপচেকল্প াে উনেে হনলা সেকাচে দপ্তনে উদ্ভাব  কার্ নক্রমনক সুশৃঙ্খল, চ য়মতাচন্ত্রক ও 

প্রাচতষ্ঠাচ কীকেণ এবং এ লনক্ষে দায়বিতা সৃচি। মন্ত্রপচেষদ চবোনগে িাচেকৃত প্রজ্ঞাপ  অনুর্ায়ী গঠিত ইন ানেশ  টিনমে 

বাৎসচেক উদ্ভাব  কম নপচেকল্প া প্রণয়  এবং মূল্যায়ন ে কানি এ চ নদ নচশকা ব্যবহৃত হনব। উনেখ্য, চ নদ নচশকাটিনত সকবল 

মূল চবনবিে চবষয়সমূহ বণ ন া কো হনয়নে। উদ্ভাব -িি নায় অচেজ্ঞতাে ধাোবাচহকতা এবং গেীেতা অিনন ে পচেক্রমায় 

সমনয় সমনয় এ চ নদ নচশকাটিে পচেমািন  প্রনয়াি  হনব।   

 

২.০ উদ্ভাাে কম িপগরকল্পোর ছক ও গাষয়সমূহ 

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

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

ক) কম িপন্ত্ররকল্পনা প্রণয়দনর জন্য ছক 

উনদ্দশ্য 

(objec

tives) 

গাষনয়র 

মাে 

(Weig

ht of 

Subjec

t) 

কায িক্রম 

(Activi

ties) 

কম িসম্পাদে 

সূচক 

(Perform

ance 

Indicator

s) 

 

একক 

(Uni

t) 

কম িসম্পাদে 

সূচনকর মাে 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃি 

অজিে 

২০১৭-

১৮* 

লক্ষযমাত্রা/গেণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY  

প্রক্ষেপণ 

(Proje

ction) 
২০১৯-

২০ 

অসািারণ 
অগি 

উত্তম 
উত্তম 

চলগি 

মাে 

চলগি 

মানের 

গেনে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  
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ি) াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পোর উনদ্দশ্য, গাষয় ও সূচনকর মােদণ্ডসমূহ: 

ক্রম উনদ্দশ্য কায িক্রম 
কম িসম্পাদে 

সূচনকর মাে 

১  উদ্ভাাে কম িপগরকল্পো প্রণয়ন  

১.১ াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পো প্রণয়ে 4 

১.২ াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পো মগন্ত্রপগরষদ গাভানব প্রপ্ররণ  ১ 

১.৩ াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পো তথ্য বাতায়দন প্রকাি ২ 

২  ইনোনভিে টিনমর সভা 
২.১ ইনোনভিে টিনমর সভা অনুষ্ঠাে ৪ 

২.২ ইনোনভিে টিনমর সভার গসিান্ত াাস্তাায়ে 2 

৩ উদ্ভাাে সক্ষমিা বৃগি 

৩.১ এক গদনের ওগরনয়েনটিে/ কম িিালা/প্রসগমোর ৩ 

৩.২ উদ্ভাাে সক্ষমিা বৃগির লনক্ষয ০২ গদনের প্রগিক্ষণ আনয়াজে  ৩ 

৩.৩ উদ্ভাাে সক্ষমিা বৃগির লনক্ষয ০৫ গদনের প্রগিক্ষণ আনয়াজে ২ 

৩.৪ উদ্ভাাে কায িক্রনমর সনে সম্পৃক্ত কম িকিিাবনণর ন্ত্রবদেদশ ন্ত্রশক্ষা সফর  2 

৪ 

স্বীয় দপ্তনরর প্রসাায় উদ্ভাােী 

িারণা/ উনযাব আহাাে, 

যাচাই-াাছাই-সংক্রান্ত 

কায িক্রম 

৪.১ উদ্ভাােী উনযাব/িারণা আহাাে এাং প্রাপ্ত উদ্ভাােী  িরণাগুনলা  

যাচাই-াাছাইপূা িক িাগলকা প্রকাি  
2 

৪.২ উদ্ভাােী উনযাব/িারণাসমূহ আইগিয়া ব্াংনক 

(ideabank.gov.bd) জমা রাখা 
2 

৫ উদ্ভাােী উনযানবর পাইলটিং 

৫.১ ন্যযেিম ০২টি উদ্ভাােী উনযানবর পাইলটিং াাস্তাায়ে ৪ 

৫.২ মাঠ পয িানয় চলমাে উদ্ভাাে প্রকল্পসমূহ সনরজগমে পগরদি িে ও 

প্রনয়াজেীয় সহায়িা প্রদাে 
৪ 

৫.৩ আওিািীে দপ্তর সংস্থার  পাইলটিং প্রকনল্পর িাগলকা তিগর ও 

ওনয়াসাইনট প্রকাি 
২ 

৬ ইনোনভিে প্রিানকগসং 

৬.১ ন্যযেিম ০১টি ইনোনভিে প্রিানকগসং আনয়াজে ৬ 

৬.২ প্রিানকগসং-এর মাধ্যনম প্ররগিনকিেনযাগ্য উদ্ভাােী উনযাব গো িাচে  ৪ 

৭ 
উদ্ভাােী উনযাব আঞ্চগলক ও 

জািীয় পয িানয় াাস্তাায়ে 

৭.১ ন্যযেিম ০১টি উদ্ভাােী উনযাব আঞ্চগলক/ জািীয় পয িানয় াাস্তাাগয়ি  ৪ 

৭.২ াাস্তাাগয়ি উদ্ভাােী উনযানবর িকুনমনন্টিে তিগর ও প্রকািো  ২ 

৮ ইনোনভিে প্রমন্টগরং 
৮.১ প্রমন্টর-প্রমগন্ট  গো িাচে ও িাগলকা প্রস্তুিকরণ।   ৩ 

৮.২ দুই গদনের প্রমন্টগরং কম িিালা আনয়াজে ৩ 

৯ স্বীকৃগি াা প্রণণাদো প্রদাে 

৯.১ উদ্ভাাকনদর প্রিংসাসূচক উপ আনুষ্ঠাগেক পত্র/ সেদপত্র /প্রক্রস্ট/ 

পুরস্কার প্রদাে 
5 

৯.২ উদ্ভাাকবনণর ণেদশ গিক্ষা সফর/প্রগিক্ষণ /েনলজ প্রিয়াগরং  প্রপ্রাগ্রানম 

প্রপ্ররণ 
2 

৯.৩ উদ্ভাাকবনণর গানদনি গিক্ষা সফর/প্রগিক্ষণ /েনলজ প্রিয়াগরং  

প্রপ্রাগ্রানম প্রপ্ররণ  
3 

১০ ইনোনভিে খানি ারাদ্দ 
১০.১ ইনোনভিে-সংক্রান্ত কায িক্রম াাস্তাায়নে াানজট ারাদ্দ ২ 

১০.২  ইনোনভিে-সংক্রান্ত কায িক্রম াাস্তাায়নে ারাদ্দকৃি অর্ ি ব্য় ২ 

11 পাট িোরগিপ ও প্রেটওয়াগকিং 
১১.১ সংগিষ্ট প্রগিষ্ঠাে/অংিীজে গচগিিকরণ ও িানদর সনে সমন ািা স্মারক 

স্বাক্ষর 
৩ 

১২ 
ইদনাদভশন-সাংিান্ত তথ্য 

হালনাগােকরণ 
১২.১ ওনয়বসাইনে ইদনাদভশন কন িাদরর সকল তথ্য হালনাগােকরণ ৩ 

১৩ ই-ণসবা ততন্ত্রর ও বাস্তবায়ন  ১৩.১ ই-সসবা ততন্ত্রর ও বাস্তবায়ন করা ৪ 

১৪ ণসবা পদ্ধন্ত্রত সহন্ত্রজকরণ ১৪.১ ন্যে তম ০১ টি ণসবা পদ্ধন্ত্রত সহন্ত্রজকরণ ও বাস্তবায়ন  ৩ 
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ক্রম উনদ্দশ্য কায িক্রম 
কম িসম্পাদে 

সূচনকর মাে 

১৫ আওতাধী  অচধদপ্তে/ দপ্তে 

সংস্থাে ইন ানেশ  কার্ নক্রম 

পচেবীক্ষণ 

১৫.১ আওতাধী  অচধদপ্তে/ দপ্তে সংস্থাে ইন ানেশ  কম নপচেকল্প া 

প্রণয়  কার্ নক্রম পচেবীক্ষণ 
৩ 

 
১৫.২ আওতাধী  অচধদপ্তে/ দপ্তে সংস্থাে ইন ানেশ  কম নপচেকল্প া 

বাস্তবায়  অগ্রগচত পচেবীক্ষণ 
৩ 

1৬ 
উদ্ভাাে কম িপগরকল্পো 

মূল্যায়ন 

১৬.১ াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পোর অি ি-াাগষ িক স্ব-মূল্যায়ে ৩ 

১৬.২ াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পোর অি ি-াাগষ িক মূল্যায়ে প্রগিনাদে 

মগন্ত্রপগরষদ গাভানব প্রপ্ররণ 
১ 

১৬.৩ াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পোর াাগষ িক স্ব-মূল্যায়ে  ৩ 

১৬.৪ াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পোর াাগষ িক স্ব-মূল্যায়ে প্রগিনাদে  

মগন্ত্রপগরষদ গাভানব প্রপ্ররণ 
১ 

 ণমাট নম্বর  ১০০ 

 

২.1. উদ্ভাাে কম িপগরকল্পো প্রণয়ন   

মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাদগর প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী প্রন্ত্রতটি ইদনাদভশন টিম ন্ত্রনজ ন্ত্রনজ অন্ত্রিদক্ষদে াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পো প্রণয়ে 

করনা। গেজ গেজ প্রপ্রক্ষাপট, প্রনয়াজে, অগ্রাগিকার ও সক্ষমিা গানাচোয় প্ররনখ ইনোনভিে টিমগুনলা াাস্তামুখী াাগষ িক 

কম িপগরকল্পো প্রণয়ে গেগিি করনা।  

২.১.১ মগন্ত্রপগরষদ গাভাব হনি প্রদত্ত গেনদ িিো ও ছক অনুযায়ী গেি িাগরি িাগরনখর মনধ্য াাগষ িক উদ্ভাাে 

কম িপগরকল্পো প্রণয়ে করনি হনা।  

২.১.২ াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পোর ছনক উগিগখি িাগরনখর মনধ্য াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পো মগন্ত্রপগরষদ 

গাভানব প্রপ্ররণ করনি হনা।  

২.১.৩ াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পোর ছনক উগিগখি িাগরনখর মনধ্য তথ্য বাতায়দন াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পো 

প্রকাি করদত হদব।  

২.2.  ইনোনভিে টিনমর সভা 

মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ কর্তিক 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 িক কম িপন্ত্ররকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগন্ত্রত সম্পন্ত্রকিত সভা 

করদব।  

২.২.১ াাগষ িক উদ্ভাাে পগরকল্পোর াাস্তাায়ে অগ্রবগি পগরাীক্ষনণর লনক্ষয প্রগিমানস ইনোনভিে টিনমর সভা 

করনি হনা। াছনর ন্যযেিম ১০টি সভা করনল পূণ িাে  েম্বর প্রাপ্ত হনা।  

২.২.২ াাগষ িক উদ্ভাাে পগরকল্পোর ছনক ইনোনভিে টিনমর সভার গসিান্ত াাস্তাায়নের হার গেি িারণ করা হনয়নছ। 

অনুগষ্ঠি সভার ন্যযেিম ১০০% গসিান্ত াাস্তাায়ে করনল পূণ িাে  েম্বর পাওয়া যানা। 

২.৩ উদ্ভাাে সক্ষমিা বৃগি 

উদ্ভাাে-চচ িার জন্য গেজ গেজ অগিনক্ষনত্র সনচিেিা ও দক্ষিা বৃগিমূলক প্রসগমোর, কম িিালা, প্রগিক্ষণ, অন্য দপ্তনরর উনযাব 

পগরদি িে, গানদনির অগভজ্ঞিা অজিনের জন্য প্রনয়াজেীয় ব্াস্থা গ্রহণ করনি হনা।  
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২.৩.১ উদ্ভাাে সক্ষমিা বৃগির লনক্ষয কিটি এক গদনের ওগরনয়েনটিে/ কম িিালা/প্রসগমোর  আনয়াজে করা হনা 

িার লক্ষযমাত্রা গেি িারণ করনি হনা।   

২.৩.২ উদ্ভাাে সক্ষমিা বৃগির লনক্ষয কি জে কম িকিিানক ০২ গদনের প্রগিক্ষণ প্রদানে করা হনা িার লক্ষযমাত্রা 

গেি িারণ করনি হনা।   

২.৩.৩ উদ্ভাাে সক্ষমিা বৃগিি্র লনক্ষয কত জন কম িকতিাদক ০৫ গদনের প্রগিক্ষণ প্রদাে করা হনা িার িার 

লক্ষযমাত্রা গেি িারণ করনি হনা।   

২.৩.৪ উদ্ভাাে কায িক্রনমর সনে সমৃ্পক্ত কম িকিিাবনণর ন্ত্রবদেদশ ন্ত্রশক্ষা সফদর ণপ্ররণ করদত হদব। ন্যূনতম ৩ 

জনদক ন্ত্রবদেদশ ণপ্ররণ করা হদল ১০০ ভাগ নম্বর পাওয়া যাদব। 

২.৪. স্বীয় দপ্তনরর প্রসাায় উদ্ভাােী িারণা/ উনযাব আহাাে, যাচাই-াাছাই-সংক্রান্ত কায িক্রম 

২.৪.১ াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পোর ছনক উগিগখি িাগরনখর মনধ্য উদ্ভাােী উনযাব/িারণা আহাাে এাং প্রাপ্ত 

উদ্ভাােী  িারণাগুনলা  যাচাই-াাছাইপূা িক িাগলকা প্রকাি করনি হনা।  

৪.২ াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পোর ছনক উগিগখি িাগরনখর মনধ্য উদ্ভাােী উনযাব/িারণাসমূহ আইগিয়া ব্াংনক 

(গলংক: ideabank.gov.bd ) আপনলাি করনি হদব।  

২.৫. উদ্ভাােী উনযানবর পাইলটিং  

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

ইক্ষিাক্ষেশি পাইলটিং বক্ষল নবক্ষবনিত হক্ষব। গৃনহত আইনিয়াট যথাযথোক্ষব কাজ কক্ষর নক িা এবিং সসবা প্রদাাক্ষি সময়  

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

বাস্তবায়ক্ষির সুপানরশ করার জন্যই পাইলটিং প্রক্ষয়াজি।  

২.৫.১ াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পোর ছনক উগিগখি িাগরনখর মনধ্য ন্যযেিম ০২টি উদ্ভাােী উনযানবর পাইলটিং 

াাস্তাায়ন করদত হদব। 

২.৫.২ াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পোর ছনক উগিগখি িাগরনখর মনধ্য আওিািীে দপ্তর সংস্থার  পাইলটিং প্রকনল্পর 

িাগলকা তিগর এবাং তথ্য বাতায়দন প্রকাি করনি হনা।  

২.৫.৩ মাঠ পয িানয় চলমাে উদ্ভাােী প্রকল্পসমূনহর মনধ্য াছনর কয়টি প্রকল্প সনরজগমে পগরদি িে ও প্রনয়াজেীয় 

সহায়িা প্রদাে করা হনা িা াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পোর ছনকর লক্ষযমাত্রা কলানম গলগপাি করনি হনা। 

২.৬. ইনোনভিে প্রিানকগসং 

মাঠ পয ধাক্ষয় উদ্ভাবিী উক্ষযাক্ষগর পাইলটিং সম্পন্ন হওয়ার পর স্বীয় মন্ত্রণালয়/অনিদাপ্তক্ষরর ঊর্ধ্ধতি কম ধকতধাক্ষদার সামক্ষি 

সুনবন্যস্তোক্ষব (ছনব, নেনিও, সরনিকা, সেস্টুি  সপাষ্টার ইতযানদা) উপস্থাপি করাই হক্ষে ইক্ষিাক্ষেশি সশাক্ষকনসিং। এর মােক্ষম 

সবক্ষিক্ষয় উপক্ষযাগী আইনিয়াক্ষক শিাক্তকরক্ষণর মােক্ষম বৃহত্তর পনরসক্ষর বাস্তবায়ক্ষির সুক্ষযাগ ততনর হয়। 

২.৬.১ াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পোর ছনক উগিগখি িাগরনখর মনধ্য মন্ত্রণালয়/গাভাব ন্যযেিম ০১টি ইনোনভিে 

প্রিানকগসং-এর আনয়াজে করনি হনা। এককভানা আনয়াজে করা সম্ভা ো হনল িার আওিািীে 

অগিদপ্তর/সংস্থানক গেনয় প্রযৌর্ভানা ইনোনভিে প্রিানকগসং-এর আনয়াজে করনা।  

২.৬.২ প্রিানকগসং-এর মাধ্যনম ন্যযেিম ০৩টি প্ররগিনকিেনযাগ্য উদ্ভাােী উনযাব গো িাচে করনি হনা।   

২.৭. উদ্ভাােী উনযাব আঞ্চগলক ও জািীয় পয িানয় াাস্তাায়ে 

২.৭.১ াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পোর ছনক উগিগখি িাগরনখর মনধ্য ন্যযেিম ০১টি উদ্ভাােী উনযাব আঞ্চগলক ও 

জািীয় পয িানয় াাস্তাায়ে করনি হনা। 
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২.৭.২ াাস্তাাগয়ি উদ্ভাােী উনযানবর িকুনমনন্টিে াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পোর ছনক উগিগখি িাগরনখর মনধ্য 

তিগর ও প্রকাি করনি হনা। 

২.৮. ইনোনভিে প্রমন্টগরং 

উদ্ভাবক কর্তধক গৃহীত উদ্ভাবিী উক্ষযাক্ষগর সেল বাস্তবায়ক্ষির পথক্ষক সুপ্রশস্ত করার নিনমত্ত  একজি ঊর্ধ্ধতি কম ধকতধা কর্তধক 

সঠিক পরামশ ধ  নিনবড় তত্ত্বাবিাি  প্রক্ষয়াজিীয় নদাক-নিক্ষদা ধশিা  পাক্ষশ সথক্ষক সমস্যা সমাকাক্ষবলা করা  মািনসক শনক্ত 

সযাগাক্ষিার সানব ধক সহক্ষযানগতা প্রদাািই সমন্টনরিং। উদ্ভাবি বাস্তবায়ক্ষির জন্য সমন্টনরিংক্ষয়র গুরুত্ব অপনরসীম। 

২.৮.১ প্রমন্টর-প্রমগন্ট  গো িাচে ও াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পোর ছনক উগিগখি িাগরনখর মনধ্য িাগলকা প্রস্তুি 

করনি হনা।   

২.৮.২ কিজে কম িকিিার জন্য দুই গদনের প্রমন্টগরং কম িিালা আনয়াজে করা হনা িা াাগষ িক উদ্ভাাে 

কম িপগরকল্পোর ছনকর  লক্ষযমাত্রার কলানম গলগপাি করনি হনা।  

২.৯. স্বীকৃগি াা প্রনণাদো প্রদাে 

উদ্ভাবক্ষির সেক্ষত্র স্বীকৃনত 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 ২০১৮-২০১৯ অর্ িবছদর উদ্ভাবন কায িিদমর সদে সম্পৃক্ত কতজনদক উদ্ভাানের জন্য প্রিংসাসূচক উপ-

আনুষ্ঠাগেক পত্র/ সেদপত্র /প্রক্রস্ট/ পুরস্কার প্রদাে করা হনা িা াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পোর ছনকর  লক্ষযমাত্রার 

কলানম উনিখ করনি হনা।   

২.৯.২ ২০১৮-২০১৯ অর্ িবছদর কতজন উদ্ভাাকনক ণেদশর মদে ন্ত্রবন্ত্রভন্ন ণজলায় গিক্ষা সফর/প্রগিক্ষণ /েনলজ 

প্রিয়াগরং  প্রপ্রাগ্রানম প্রপ্ররণ করা হনা িা াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পোর ছনকর  লক্ষযমাত্রার কলানম উনিখ করনি 

হনা।   

২.৯.৩ ২০১৮-২০১৯ অর্ িবছদর কতজন উদ্ভাাকনক গানদনি গিক্ষা সফর/প্রগিক্ষণ /েনলজ প্রিয়াগরং  প্রপ্রাগ্রানম প্রপ্ররণ 

করা হনা িা াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পোর ছনকর  লক্ষযমাত্রার কলানম উনিখ করনি হনা।   

২.১০. ইনোনভিে খানি ারাদ্দ 

২.১০.১ ইনোনভিে-সংক্রান্ত কায িক্রম াাস্তাায়নে কি টাকা ারাদ্দ রনয়নছ িা াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পোর 

ছনকর  লক্ষযমাত্রার কলানম গলগপাি করনি হনা।   

২.১০.২ ইনোনভিে-সংক্রান্ত কায িক্রম াাস্তাায়নে ারাদ্দকৃি অনর্ ির ৯০% ব্য় করা হনল লক্ষযমাত্রার ১০০ ভাব 

অগজিি হনা।  

২.১১. পাট িোরগিপ ও প্রেটওয়াগকিং 

প্রগিষ্ঠানের উদ্ভাােী কম িকানণ্ড সকল অংিীজনের সমৃ্পক্তিা ও কায িকর ভূগমকা পালনের সুনযাব সৃগষ্ট করা 

ইনোনভিে টিনমর দাগয়ত্ব। উদ্ভাােী কানজর সমন্বয় সািে, উদ্ভাােী কানজর সহায়ক পগরনাি সৃগষ্ট এাং 

প্রাগিষ্ঠাগেক স্মৃগি সংরক্ষণানর্ ি  সংগিষ্ট প্রগিষ্ঠাে/অংিীজে গচগিিকরণ ও িানদর সনে সমন ািা স্মারক স্বাক্ষর  

করনি হনা। এলনক্ষয কিগুনলা সমন ািা স্মারক স্বাক্ষর করা হনা িা লক্ষযমাত্রার কলানম উনিখ করনি হনা।   

২.১২. ইন ানেশন ে তথ্য হাল াগাদকেণ 

মন্ত্রণালয়/চবোগ/অচধদপ্তে/সংস্থাসমূহ াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পোর ছনক উগিগখি িাগরনখর মনধ্য প্রচতষ্ঠান  

তথ্য বাতায়ন  ইন ানেশ -সংক্রান্ত র্াবতীয় তথ্য (ইন ানেশ  টিনমে তথ্য ইন ানেশ  কম নপচেকল্প া, পাইলটিং 

প্রকল্প, ইন ানেশ  সশানকচসং-এে তথ্য হাল াগাদকেণ কেনত হনব। 
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২.১৩. ই-ণসবা ততন্ত্রর ও বাস্তবায়ন 

মন্ত্রণালয়/চবোগ/অচধদপ্তে/সংস্থাসমূহ াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পোর ছনক উগিগখি িাগরনখর মনধ্য ন্যযেিম ০১টি 

ই-প্রসাা তিগর ও াাস্তাায়ে করনা। উনিখ্য প্রয, াাগষ িক কম ি সম্পাদে চুগক্ত ২০১৮-২০১৯-এ উগিগখি প্রসাাটি এখানে 

উনিখ করা যানা। 

২.১৪. ণসবা পদ্ধন্ত্রত সহন্ত্রজকরণ  

মন্ত্রণালয়/চবোগ/অচধদপ্তে/সংস্থাসমূহ াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পোর ছনক উগিগখি িাগরনখর মনধ্য ন্যযেিম ০১টি 

প্রসাার   পদ্ধন্ত্রত সহন্ত্রজকরণ করনা। উনিখ্য প্রয, জািীয় শুিাচার প্রকৌিল চুগক্ত ২০১৮-২০১৯-এ উগিগখি প্রসাাটি 

এখানে উনিখ করা যানা। 

২.১৫. আওতাধী  অচধদপ্তে/ দপ্তে সংস্থাে ইন ানেশ  কার্ নক্রম পচেবীক্ষণ 

২.১৫.১ মন্ত্রণালয়/চবোগ তাে আওতাধী  অচধদপ্তে/ সংস্থাে ইন ানেশ  কম নপচেকল্প া প্রণয়  কার্ নক্রম পচেবীক্ষণ 

কেসব। াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পোর ছনক উগিগখি িাগরনখর মনধ্য আওতাধী  অচধদপ্তে/ দপ্তে সংস্থাে 

ইন ানেশ  কম নপচেকল্প া প্রণয়  কার্ নক্রম সম্পন্ন কোে চবষনয় চ নদ নশ া প্রদা  কেনত হনব।  

২.১৫.২ আওতাধী  অচধদপ্তে/ সংস্থাে াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পো াাস্তাায়ে অগ্রবগি পগরাীক্ষনণর লনক্ষয   

অচধদপ্তে/সংস্থাে সনে ইন ানেশ  টিনমে সো আনয়াি  কেনত হনব। বেনে ন্যে তম ২টি সো আনয়াি  কেনত 

হনব।   

২.১৬ াাগষ িক উদ্ভাাে পগরকল্পো মূল্যায়ে 

২.১৬.১ াাগষ িক উদ্ভাাে পগরকল্পোর াাস্তাায়ে অগ্রবগি পগরাীক্ষনণর লনক্ষয  ৩১প্রি জানুয়াগর ২০১৯-এর মনধ্য  

অি ি- াাগষ িক মূল্যায়ে করনি হনা।  

২.১৬.২ ছদক উন্ত্রিন্ত্রিত তান্ত্ররদির মদে াাগষ িক উদ্ভাাে পগরকল্পোর অি ি- াাগষ িক মূল্যায়ে প্রগিনাদে মগন্ত্রপগরষদ 

গাভানব প্রপ্ররণ করনি হনা।  

২.১৬.৩ াাগষ িক উদ্ভাাে পগরকল্পোর াাস্তাায়ে অগ্রবগি পগরাীক্ষনণর লনক্ষয  ৩১প্রি জুলাই ২০১৯-এর মনধ্য  

াাগষ িক স্ব-মূল্যায়ে করনি হনা। 

২.১৬.৪  ছদক উন্ত্রিন্ত্রিত তান্ত্ররদির মদে াাগষ িক উদ্ভাাে পগরকল্পোর াাগষ িক স্ব-মূল্যায়ে প্রগিনাদে  মগন্ত্রপগরষদ 

গাভানব প্রপ্ররণ করনি হনা।  

৩.০ বান্ত্রষ িক উদ্ভাবন কম িপন্ত্ররকল্পনা মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত 

বাচষ নক উদ্ভাব  কম নপচেকল্প াে কার্ নক্রম মূল্যায়  পিচত একটি স্ব-মূল্যায়  ব্যবস্থা। মাচসক সমন্বয় সোয় বাচষ নক 

কম নপচেকল্প াে সপ্রক্ষাপনে বাচষ নক উদ্ভাব  কম নপচেকল্প াে কার্ নক্রম মূল্যায়  কেনত হনব। মচন্ত্রপচেষদ চবোনগে 

প্রজ্ঞাপন ে আনলানক এ-সংক্রান্ত  একটি বাচষ নক প্রচতনবদ  ততচে কনে স্বীয় তথ্য বাতায়ন  প্রকাশ কেনত হনব এবং 

এে কচপ মচন্ত্রপচেষদ চবোনগ সপ্রেণ কেনত হনব । অনুনেদ ২-এ বচণ নত চবষয়মূনহ সমাে ১০০  ম্বে বোি কো 

হনয়নে। সামচগ্রক মূল্যায়ন ে মা দণ্ড হনব চ ম্নরূপ: 

প্রাপ্ত  ম্বে মূল্যায়ন ে সেচণ 

৯০-১০০ অসাধােণ 

৮০-৯০ অচত উত্তম 

৭০-৮০ উত্তম 

৬০-৭০ সমাোমুটি  

৬০-এে চ নম্ন িলচতমা  
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৪.০ বান্ত্রষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পো প্রণয়ে ও মূল্যায়নের সময়সূগচ 

াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পো প্রণয়ে ও  মূল্যায়নের প্রময়াদ াাগষ িক কম িসম্পাদে চুগক্ত এাং জািীয় শুিাচার প্রকৌিল 

কম িপগরকল্পোর সনে সেগি প্ররনখ অর্ িাছরগভগত্তক গেি িারণ করা হনয়নছ।   

সময়সীমা ন্ত্রবষয় বাস্তবায়নকারী কর্তিপক্ষ 

 ২৮ জুন ২০১৮ বান্ত্রষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পো প্রণয়দনর জন্য সকল 

মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগদক অনুদরাি জ্ঞাপন 

মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ 

৩১ জুলাই ২০১৮ সকল মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ ও আওতািীন 

অন্ত্রিেপ্তর/সাংস্থাসমূদহর বান্ত্রষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পো 

প্রণয়ন 

 মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ ও আওতািীন 

অন্ত্রিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ 

১২ আগস্ট ২০১৮ াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পো মগন্ত্রপগরষদ গাভানব প্রপ্ররণ মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ ও আওতািীন 

অন্ত্রিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ 

১৬ আগস্ট ২০১৮ াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পো তথ্য বাতায়দন প্রকাি মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ ও আওতািীন 

অন্ত্রিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ 

৩১ জানুয়ান্ত্রর ২০১৯ 

 াাগষ িক উদ্ভাাে পগরকল্পোর অি ি-াাগষক স্ব-মূল্যায়ে 

মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ ও আওতািীন 

অন্ত্রিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ 

৫ ণফব্রুয়ায়ন্ত্রর ২০১৯ 
াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পোর অি ি-াাগষকী মূল্যায়ে 

প্রগিনাদে মগন্ত্রপগরষদ গাভানব প্রপ্ররণ 

মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ ও আওতািীন 

অন্ত্রিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ 

১৫ জুলাই ২০১৯ াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পোর াাগষক স্ব-মূল্যায়ে  

মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ ও আওতািীন 

অন্ত্রিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ 

২০ জুলাই ২০১৯ 
াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পোর াাগষক স্ব-মূল্যায়ে 

প্রগিনাদে  মগন্ত্রপগরষদ গাভানব প্রপ্ররণ 

মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ ও আওতািীন 

অন্ত্রিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ 

প্রন্ত্রত মাস 
সকল মন্ত্রণালয়/গাভানবর াাগষ িক উদ্ভাাে কম িপগরকল্পোর 

াাস্তাায়ে অগ্রবগি-গাষয়ক সভা  

 মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ 

 

৫.০ বান্ত্রষ িক উদ্ভাবন কম িপন্ত্ররকল্পনা ২০১৮-২০১৯ উপস্থাপন প্রন্ত্রিয়া 

বান্ত্রষ িক উদ্ভাবন কম িপন্ত্ররকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগন্ত্রত মূল্যায়ন কাঠাদমা, ২০১৮-২০১৯ ন্ত্রননন্ত্রলন্ত্রিত ঠিকানায় ণপ্ররণ 

করদত হদব।  

অন্ত্রতন্ত্ররক্ত সন্ত্রিব (সাংস্কার) 

মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ 

কক্ষ নম্বর: 1০০১, সরকান্ত্রর পন্ত্ররবহন পুল ভবন 

বাাংলাদেশ সন্ত্রিবালয় ন্ত্রলাংক ণরাড, ঢাকা।  

 

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

ফাইল আকাদর  eg_sec2@cabinet.gov.bd ঠিকা ায় সপ্রেণ কেনত হনব। 


