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ভন্ত্রণারয়/বফবাদগয ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ি মূল্যায়ন 

র্নর্দ ির্কা, ২০২০-২০২১ 

১.০ প্রপ্রক্ষাট 

যকাবয কভ মিাযীদদয দক্ষতা বৃবিয ভাধ্যদভ নাগবযক সফা বজকযণ ও সুান সুাংতকযদণ জনপ্রাদন 

উদ্ভাফন িি মায ভূবভকা গুরুত্বপূণ ম। পৃবথফীয অদনক সদদই যকাবয সফা প্রবিয়াদক জতয ও জনফান্ধফ কযায রদক্ষে উদ্ভাফন 

কাম মিভ বফকাদয উদেদে বফববন্ন ম মাদয় ইদনাদবন টিভ গঠন কযা দয়দে। উদ্ভাফন উদযাগ গ্রণ ও উদযাগ গ্রদণয 

সুদমাগ সৃবি, দক্ষতা উন্নয়ন এফাং প্রদয়াজনীয় নীবত-িবত প্রণয়দন ইদনাদবন টিভমূ উদেখদমাগ্য ভূবভকা যাখদে।  

ফাাংরাদদদয জনপ্রাদন উদ্ভাফন-িি মায বফলয়টিদক প্রাবতষ্ঠাবনক রূ প্রদাদনয রদক্ষে কর ভন্ত্রণারয়/বফবাগ, 

অবধদপ্তয/াংস্থা এফাং সজরা ও উদজরা ম মাদয় একটি কদয ‘ইদনাদবন টিভ ‘গঠদনয জন্য ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ ২০১৩ াদর 

একটি প্রজ্ঞান জাবয কদয। এ বযদপ্রবক্ষদত বফববন্ন ম মাদয় প্রায় স্রাবধক ইদনাদবন টিভ গঠিত দয়দে। দপ্তযমূদয সফা 

প্রদান প্রবিয়া বজকযণ এফাং কাসজয অবেন্তযীণ প্রবিয়ায় গুণগত বযফতমন আনায়দনয রদক্ষে ফাৎবযক কভ মবযকল্পনা 

প্রণয়ন াংবিি দপ্তদযয ইদনাদবন টিদভয অন্যতভ দাবয়ত্ব।  

১.২  উদেে ও ব্যফায 

উদ্ভাফন কভ মবযকল্পনায উদেে দরা যকাবয দপ্তদয উদ্ভাফন কাম মিভদক সুশৃঙ্খর, বনয়ভতাবন্ত্রক ও প্রাবতষ্ঠাবনকীকযণ এফাং 

এ রদক্ষে দায়ফিতা সৃবি। ভন্ত্রবযলদ বফবাদগয জাবযকৃত প্রজ্ঞান অনুমায়ী গঠিত ইদনাদবন টিদভয ফাৎবযক উদ্ভাফন 

কভ মবযকল্পনা প্রণয়ন এফাং মূল্যায়দনয কাদজ এ বনদদ মবকা ব্যফহৃত দফ। উদেখ্য, বনদদ মবকাটিদত সকফর মূর বফদফিে 

বফলয়মূ ফণ মনা কযা দয়দে। উদ্ভাফন-িি মায় অববজ্ঞতায ধাযাফাবকতা এফাং গবীযতা অজমদনয বযিভায় ভদয় ভদয় এ 

বনদদ মবকাটিয বযভাজমন প্রদয়াজন দফ।   

* ফতমভান যকাদযয বনফ মািনী ইদতায, ২০১৮সত ফবণ মত রক্ষে ও বযকল্পনা, প্তভ/অিভ ঞ্চফাবল মক বযকল্পনা, প্রপ্রর্ক্ষি 

র্যকল্পনা ২০২১-৪১, ফাংরার্দ ফ-দ্বী র্যকল্পনা ২১০০, সেকই উন্নয়ন অবীি, মুবজফফল ম, কর্যানা বাইযা প্রভাকার্ফরা 

এফং যকাদযয অন্যান্য নীবতভারা ও সকৌরত্র ইতোবদয আদরাদক প্রণীত। 

২.০ উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছক ও র্ফলয়মূ 

ইদনাদবন টিভ স্বীয় ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/অবধদপ্তয/দপ্তদয এক ফেদয ম্ভাব্য উদযাগমূদয আদরাদক একটি কভ মবযকল্পনা 

প্রণয়ন কযদফ। কভ মবযকল্পনা প্রণয়দনয জন্য বনদনাক্ত েক ব্যফহৃত দফ।   

ক) কভ মবযকল্পনা প্রণয়দনয জন্য েক 

উর্েশ্য 

(objec

tives) 

র্ফলর্য়য 

ভান 

(Weight 

of 

Objectiv

es) 

কাম িক্রভ 

(Acti

vitie

s) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performa

nce 

Indicators

) 

 

একক 

(Un

it) 

কভ িম্পাদন 

সূচর্কয ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

রক্ষযভাত্রা/র্নণ িায়ক ২০২০-২১ 

(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 

  

 



4 

 

খ) ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায উর্েশ্য, র্ফলয় ও সূচর্কয ভানদণ্ডমূ 

ক্রভ উর্েশ্য কাম িক্রভ 
কভ িম্পাদন 

সূচর্কয ভান 

১ 
 উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা 

প্রণয়ন  

১.১ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন ৪ 

১.২ ফাবল মক উদ্ভাফন  কভ ির্যকল্পনা ভাভাযী/আদকার প্রভাকার্ফরায 

ার্ে ম্পৃক্তিা 
৩ 

১.৩ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা ভর্ির্যলদ র্ফবার্গ 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 র্িান্ত ফাস্তফায়ন ২ 

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  ক্ষভিা বৃর্ি 

৪.১ উদ্ভাফন ও প্রফা র্জকযণ র্ফলর্য়  এক র্দর্নয কভ িারা/ 

প্রর্ভনায 
৩ 

৪.২ উদ্ভাফর্ন ক্ষভিা বৃর্িয রর্ক্ষয দুই র্দর্নয প্রর্ক্ষণ আর্য়াজন  ৩ 

৪.৩ প্রফা র্জকযর্ণ  ক্ষভিা বৃর্িয রর্ক্ষয দুই র্দর্নয প্রর্ক্ষণ 

আর্য়াজন 

 

২ 

৫ 

স্বীয় দপ্তর্যয প্রফায় 

উদ্ভাফনী ধাযণা/ উর্যাগ 

আফান, মাচাই-ফাছাই-

ংক্রান্ত কাম িক্রভ 

৫.১ উদ্ভাফনী উর্যাগ/ধাযণা আফান এফং প্রাপ্ত উদ্ভাফনী  ধযণাগুর্রা  

মাচাই-ফাছাইপূফ িক িার্রকা প্রকা  
৪ 

৬ 
উদ্ভাফনী উর্যার্গয 

াইরটিং ফাস্তফায়ন 

৬.১ ন্যযনিভ একটি উদ্ভাফনী উর্যার্গয াইরটিং ফাস্তফায়র্নয 

যকার্য আর্দ জার্য 
৩ 

৬.২ উদ্ভাফনী উর্যার্গয াইরটিং ফাস্তফায়ন মূল্যায়ন  ৩ 

৭ 
উদ্ভাফন প্রদ মনী 

(প্রার্কর্ং) 

৭.১ ন্যযনিভ একটি উদ্ভাফন প্রদ িনীয (প্রার্কর্ং) আর্য়াজন ৬ 

৭.২ প্রদ িনীয ভাধ্যর্ভ প্রেষ্ঠ উদ্ভাফনী উর্যাগ র্নফ িাচন    ২ 

৮ 
উদ্ভাফনী উর্যাগ আঞ্চর্রক 

ও জািীয় ম িার্য় ফাস্তফায়ন 

৮.১ ন্যযনিভ একটি উদ্ভাফনী উর্যাগ আঞ্চর্রক/ জািীয়  ম িার্য় 

ফাস্তফায়ন  
৭ 

৯ স্বীকৃর্ি ফা প্রসণাদনা প্রদান 

৯.১ উদ্ভাফকগণর্ক প্রংাসূচক উ আনুষ্ঠার্নক ত্র/ নদত্র 

/প্রক্রস্ট/ পুযস্কায প্রদান 

৩ 

 

৯.২ উদ্ভাফকগণর্ক সদদ র্ক্ষা পয/প্রর্ক্ষণ /নর্রজ প্রয়ার্যং  

প্রপ্রাগ্রার্ভ প্রপ্রযণ 
২ 

১০ 
তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকযণ 

১০.১ ইদনাদবন টিদভয পূণ মাঙ্গ তথ্য ফেযবববিক উদ্ভাফদনয  

কর তথ্য আদরাড/ ারনাগাদকযণ 
৪ 

১০.২ ফেযবববিক াইরটিাং ও ফাস্তফাবয়ত সফা বজকযদণয তথ্য   

আদরাড/ ারনাগাদকযণ 
২ 

১০.৩ ফাস্তফাবয়ত ই-সফায তথ্য   আদরাড/ ারনাগাদকযণ ২ 

১১ 
বডবজোর-সফা ততবয ও 

ফাস্তফায়ন 
 ১১.১ ন্যেনতভ একটি বডবজোর-সফা ততবয ও ফাস্তফায়ন কযা ৪ 
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ক্রভ উর্েশ্য কাম িক্রভ 
কভ িম্পাদন 

সূচর্কয ভান 

১২ সফা  বজকযণ 

১২.১ ন্যেনতভ একটি সফা িবত বজকযদণয াইরটিাং ফাস্তফায়ন ৪ 

১২.২ ন্যেনতভ একটি সফা িবত বজকযণ াযাদদদ ম্প্রাযণ/ 

সযবিদকন 
৪ 

১৩ বযফীক্ষণ 

১৩.১ আওতাধীন অবধদপ্তয/ াংস্থায ইদনাদবন কভ মবযকল্পনা 

প্রণয়ন কাম মিভ বযফীক্ষণ  
৩ 

১৩.২ স্বীয় দপ্তয আওতাধীন অবধদপ্তয/ দপ্তয াংস্থায ইদনাদবন 

কভ মবযকল্পনা ফাস্তফায়ন অগ্রগবত বযফীক্ষণ   
২ 

১৩.৩ ভাঠ ম িার্য় চরভান উদ্ভাফনী প্রকল্পমূ র্যজর্ভন র্যদ িন 

ও প্রর্য়াজনীয় ায়িা প্রদান 
২ 

১৪ ডকুদভদেন ফা প্রকানা 
১৪.১ ফাস্তফার্য়ি উদ্ভাফনী উর্যার্গয ডকুর্ভর্েন তির্য ও প্রকানা  ৪ 

১৪.২ সফা বজকযদণয ডকুদভদেন তির্য ও প্রকানা ৩ 

১৫ 
উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা 

মূল্যায়ন 

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

১৫.২ উদ্ভাফন কভ মর্যকল্পনায অধ ি-ফার্ল িক মূল্যায়ন প্রর্ির্ফদন 

ভর্ির্যলদ র্ফবার্গ প্রপ্রযণ 
১ 

১৫.৩ উদ্ভাফন কভ মর্যকল্পনায ফার্ল িক স্ব-মূল্যায়ন  ৩ 

১৫.৪ উদ্ভাফন  কভ মর্যকল্পনায ফার্ল িক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্ফদন  

ভর্ির্যলদ র্ফবার্গ প্রপ্রযণ 
১ 

 সভাে নম্বয  ১০০ 

 

২.১. উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন   

ভবন্ত্রবযলদ বফবাদগয প্রজ্ঞান অনুমায়ী প্রবতটি ইদনাদবন টিভ বনজ বনজ অবধদক্ষদত্র ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন 

কযর্ফ। র্নজ র্নজ প্রপ্রক্ষাট, প্রর্য়াজন, অগ্রার্ধকায ও ক্ষভিা র্ফর্ফচনায় প্রযর্খ ইর্নার্বন টিভগুর্রা ফাস্তফমুখী ফার্ল িক 

কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন র্নর্িি কযর্ফ।  

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

কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন কযর্ি র্ফ।   

২.১.২ ভাভাযী/আদকার সভাকাদফরায রদক্ষে প্রণীত উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায আদরাদক ফাস্তফায়ন রুদযখা প্রণয়ন 

ও প্রকা। 

২.১.৩ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্খি িার্যর্খয ভর্ধ্য ফার্ল িক  উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা ভর্ির্যলদ 

র্ফবার্গ প্রপ্রযণ কযর্ি র্ফ।  

২.১.৪ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্খি িার্যর্খয ভর্ধ্য  তথ্য ফাতায়দন ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা 

প্রকা কযদত দফ।  

২.২.  ইর্নার্বন টির্ভয বা 

ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ কর্তমক জাবযকৃত ৮ই এবপ্রর ২০১৩ তাবযদখয ০৪.০০.০০০০.২৩২.৩৫.০০৬.১৩.-১৮ াংখ্যক স্মাযদকয 

প্রজ্ঞাদে্য ৫(৩) উ-অনুদেদ অনুাদয ইদনাদবন টিভ প্রবত ভাদ ফাবল মক কভ মবযকল্পনা ফাস্তফায়ন অগ্রগবত ম্পবকমত বা 

কযদফ।  
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২.২.১ ফার্ল িক উদ্ভাফন র্যকল্পনায ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ি র্যফীক্ষর্ণয রর্ক্ষয 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 র্িান্ত ফাস্তফায়র্নয ায র্নধ িাযণ কযা র্য়র্ছ। 

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

২.৩ উদ্ভাফন খাদত ফযাে 

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

রক্ষযভাত্রায করার্ভ র্রর্ফি কযর্ি র্ফ।   

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

র্ফ।  

২.৪ ক্ষভিা বৃর্ি 

উদ্ভাফন-চচ িায জন্য র্নজ র্নজ অর্ধর্ক্ষর্ত্র র্চিনিা ও দক্ষিা বৃর্িমূরক প্রর্ভনায, কভ িারা, প্রর্ক্ষণ, অন্য দপ্তর্যয উর্যাগ 

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

২.৪.১ উদ্ভাফন ও প্রফা র্জকযণ র্ফলর্য়  ক্ষভিা বৃর্িয রর্ক্ষয কিটি এক  র্দর্নয কভ িারা/প্রর্ভনায  আর্য়াজন 

কযা র্ফ িায রক্ষযভাত্রা র্নধ িাযণ কযর্ি র্ফ।   

২.৪.২ উদ্ভাফন ক্ষভিা বৃর্িয রর্ক্ষয কিজন কভ িকিিার্ক  দুই র্দর্নয প্রর্ক্ষণ প্রদার্ন কযা র্ফ িায রক্ষযভাত্রা 

র্নধ িাযণ কযর্ি র্ফ।   

২.৪.৩ সফা বজকযদণ ক্ষভিা বৃর্িয রর্ক্ষয কতজন কভ মকতমাদক দুই র্দর্নয প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা র্ফ িায 

রক্ষযভাত্রা র্নধ িাযণ কযর্ি র্ফ।    

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

২.৫.১ ফার্ল িক  উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্খি িার্যর্খয ভর্ধ্য  উদ্ভাফনী উর্যাগ/ধাযণা আফান এফং প্রাপ্ত 

উদ্ভাফনী  ধাযণাগুর্রা  মাচাই-ফাছাইপূফ িক িার্রকা প্রকা কযর্ি র্ফ। এর্ক্ষর্ত্র ভিণারয়/র্ফবাগ র্নর্জর্দয উদ্ভাফনী  

উর্যাগ/ধাযণা আওিাধীন দপ্তয/ংস্থা র্নর্য় প্রমৌেবার্ফ কযর্ি ার্য। 

২.৬. উদ্ভাফনী উর্যার্গয াইরটিং  

র্নজ অর্ধর্ক্ষত্র ও ক্ষভিায ভর্ধ্য একজন উদ্ভাফক ফা টিভ মখন গৃীি উদ্ভাফনী উর্যাগ ক্ষুদ্র র্যর্য ফাস্তফায়ন কর্যন িখন 

িার্ক ইর্নার্বন াইরটিং ফর্র র্ফর্ফর্চি র্ফ। গৃর্ি আইর্ডয়াটি মোমেবার্ফ কাজ কর্য র্ক না এফং প্রফা প্রদার্ন ভয়, 

মািায়াি ও ব্যয় হ্রা প্রফায গুণগি ভান বৃর্ির্ি কিটা ভূর্ভকা যার্খ িা র্নধ িাযণ এফং উর্যাগটির্ক বৃত্তয র্যর্য 

ফাস্তফায়র্নয সুার্য কযায জন্যই াইরটিং প্রর্য়াজন।   

২.৬.১ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্খি িার্যর্খয ভর্ধ্য  ন্যযনিভ একটি উদ্ভাফনী উর্যার্গয াইরটিং 

ফাস্তফায়ন কযদত দফ। 

২.৬.২ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্খি িার্যর্খয ভর্ধ্য  ফাস্তফার্য়ি উদ্ভাফনী উর্যার্গয াইরটিং 

কাম মিভ মূল্যায়ন কযদত দফ। 

২.৭. উদ্ভাফন প্রদ িনী (প্রার্কর্ং) 

২.৭.১ ভাঠ ম িার্য় উদ্ভাফনী উর্যার্গয াইরটিং ম্পন্ন ওয়ায য স্বীয় ভিণারয়/র্ফবাগ আওিাধীন কর 

দপ্তয/ংস্থার্ক র্নর্য় প্রমৌেবার্ফ কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্খি িার্যর্খয ভর্ধ্য  উদ্ভাফনী উর্যাগমূ সুর্ফন্যস্তবার্ফ 
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(ছর্ফ, র্বর্ডও, প্রযর্িকা, প্রপস্টুন, প্রাষ্টায ইিযার্দ)  উস্থান কযায জন্য প্রদ িনীয  (প্রার্কর্ং) আর্য়াজন কযর্ফ।  

এোড়াও প্রদ মনীয ভাধ্যদভ সেষ্ঠ উদ্ভাফনী উদযাগ বনফ মািন কযদফ।  

২.৮. উদ্ভাফনী উর্যাগ আঞ্চর্রক ফা জািীয় ম িার্য় ফাস্তফায়ন 

২.৮.১ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্খি িার্যর্খয ভর্ধ্য ন্যযনিভ একটি  উদ্ভাফনী উর্যাগ র্নজ 

ভিণারয়/র্ফবাগ ফা আঞ্চর্রক ফা জািীয় ম িার্য় ফাস্তফায়ন কযর্ি র্ফ।  

২.৯. স্বীকৃর্ি ফা প্রর্ণাদনা প্রদান 

উদ্ভাফর্নয প্রক্ষর্ত্র স্বীকৃর্ি প্রদান একজন উদ্ভাফকর্ক আর্যা প্রফর্ উযভী, আগ্রী, অঙ্গীকাযফি, নাগর্যক-ফান্ধফ, ইর্িফাচক 

র্যফিির্ন ফির্যকয, অনুকূর ভর্নাবাফ তির্য র্ফ িার্য উদ্ভাফন ংস্কৃর্ি র্ফকার্ অিযন্ত ায়ক ভূর্ভকা ারন কর্য।  

২.৯.১ ২০২০-২০২১ অথ মফেদয উদ্ভাফন কাম মিদভয দঙ্গ ম্পৃক্ত কতজনদক উদ্ভাফর্নয জন্য  প্রংাসূচক উ-

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

করার্ভ উর্িখ কযর্ি র্ফ।   

২.৯.২ ২০২০-২০২১ অথ মফেদয কতজন উদ্ভাফকর্ক সদদয ভদধ্য বফববন্ন সজরায় র্ক্ষা পয/প্রর্ক্ষণ /নর্রজ 

প্রয়ার্যং  প্রপ্রাগ্রার্ভ প্রপ্রযণ কযা র্ফ িা ফার্ল িক  উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্কয  রক্ষযভাত্রায করার্ভ উর্িখ কযর্ি 

র্ফ।   

২.১০. তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ 

২.১০.১ ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/অবধদপ্তয/াংস্থামূ স্বীয় তথ্য ফাতায়দন ফেযবববিক উদ্ভাফন-াংিান্ত মাফতীয় তথ্য 

(ইদনাদবন টিদভয তথ্য, ফাবল মক উদ্ভাফন কভ মবযকল্পনা, াইরটিাং প্রকল্প, উদ্ভাফন প্রদ মনীয তথ্য ারনাগাদকযণ 

কযদত দফ। 

২.১০.২ ফেযবববিক াইরে ও ফাস্তফাবয়ত সফা বজকযদণয তথ্য  তবাগ  আদরাড/ ারনাগাদকযণ কযদত  

দফ।  

২.১০.৩ ফাস্তফাবয়ত বডবজোর-সফায তথ্য তবাগ আদরাড/ ারনাগাদকযণ কযদত দফ।  

 

২.১১. বডবজোর-সফা ততবয ও ফাস্তফায়ন 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/অবধদপ্তয/াংস্থামূ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্খি িার্যর্খয ভর্ধ্য ন্যযনিভ 

একটি র্ডর্জটার-প্রফা তির্য ও ফাস্তফায়ন কযর্ফ। উর্িখ্য প্রম, ফার্ল িক কভ ি ম্পাদন চুর্ক্ত ২০২০-২০২১-প্রিও 

উর্ির্খি র্ফলয়টি ংর্মার্জি র্য়র্ছ। 

২.১২. সফা বজকযণ  

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/অবধদপ্তয/াংস্থামূ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্খি িার্যর্খয ভর্ধ্য ন্যযনিভ 

একটি প্রফায িবতসক বজকযণ কদয ফাস্তফায়দনয জন্য অবপ আদদ জাবয কযর্ফ। উর্িখ্য প্রম, ফার্ল িক 

কভ িম্পাদন চুর্ক্ত ২০২০-২০২১-প্রিও উর্ির্খি র্ফলয়টি ংর্মার্জি র্য়র্ছ।  
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২.১৩. বযফীক্ষণ 

২.১৩.১ ভন্ত্রণারয়/বফবাগ তায আওতাধীন অবধদপ্তয/ াংস্থায উদ্ভাফন কভ মবযকল্পনা প্রণয়ন কাম মিভ বযফীক্ষণ 

কযসফ। ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্খি িার্যর্খয ভর্ধ্য আওতাধীন অবধদপ্তয/ দপ্তয াংস্থায উদ্ভাফন 

কভ মবযকল্পনা প্রণয়ন কাম মিভ ম্পন্ন কযায বফলদয় বনদদ মনা প্রদান কযদত দফ।  

২.১৩.২ আওতাধীন অবধদপ্তয/ াংস্থায ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ি র্যফীক্ষর্ণয রর্ক্ষয 

আওিাধীন অবধদপ্তয/াংস্থায দঙ্গ ইদনাদবন টিদভয বা আদয়াজন কযদত দফ। ফেদয ন্যেনতভ ৩টি বা 

আদয়াজন কযদত দফ।   

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 রক্ষযভাত্রা করার্ভ র্রর্ফি কযর্ি র্ফ।  

 

২.১৪ ডকুর্ভর্েন ফা প্রকানা 

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

কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্খি িার্যর্খয ভর্ধ্য তির্য ও প্রকা কযর্ি র্ফ। 

২.১৫ উদ্ভাফন র্যকল্পনা মূল্যায়ন  

২.১৫.১ উদ্ভাফন র্যকল্পনায ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ি র্যফীক্ষর্ণয রর্ক্ষয  ৩১প্র জানুয়ার্য ২০২১-এয ভর্ধ্য  অধ ি- 

ফার্ল িক মূল্যায়ন কযর্ি র্ফ।  

২.১৫.২ েদক উবেবখত তাবযদখয ভদধ্য উদ্ভাফন র্যকল্পনায অধ ি- ফার্ল িক  মূল্যায়ন প্রর্ির্ফদন ভর্ির্যলদ র্ফবার্গ 

প্রপ্রযণ কযর্ি র্ফ।  

২.১৫.৩ উদ্ভাফন র্যকল্পনায ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ি র্যফীক্ষর্ণয রর্ক্ষয  ৩১প্র জুরাই ২০২১-এয ভর্ধ্য  ফার্ল িক স্ব-

মূল্যায়ন কযর্ি র্ফ। 

২.১৫.৪  েদক উবেবখত তাবযদখয ভদধ্য উদ্ভাফন র্যকল্পনায ফার্ল িক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্ফদন  ভর্ির্যলদ র্ফবার্গ 

প্রপ্রযণ কযর্ি র্ফ।  

৩.০ উদ্ভাফন কভ মবযকল্পনা মূল্যায়ন িবত 

উদ্ভাফন কভ মবযকল্পনায কাম মিভ মূল্যায়ন িবত একটি স্ব-মূল্যায়ন ব্যফস্থা। ভাবক ভে্ফয় বায় ফাবল মক 

কভ মবযকল্পনায সপ্রক্ষাদে ফাবল মক উদ্ভাফন কভ মবযকল্পনায কাম মিভ মূল্যায়ন কযদত দফ। ভবন্ত্রবযলদ বফবাদগয 

প্রজ্ঞাদনয আদরাদক এ-াংিান্ত  একটি ফাবল মক প্রবতদফদন ততবয কদয স্বীয় তথ্য ফাতায়দন প্রকা কযদত দফ এফাং 

এয কব ভবন্ত্রবযলদ বফবাদগ সপ্রযণ কযদত দফ । অনুদেদ ২-এ ফবণ মত বফলয়মূদ সভাে ১০০ নম্বয ফযাি কযা 

দয়দে। াভবগ্রক মূল্যায়দনয ভানদণ্ড দফ বননরূ: 

প্রাপ্ত নম্বয মূল্যায়দনয সেবণ 

৯০-১০০ অাধাযণ 

৮০-৯০ অবত উিভ 

৭০-৮০ উিভ 

৬০-৭০ সভাোমুটি  

৬০-এয বনদন িরবতভান 
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৪.০ ফাবল মক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়র্নয ভয়সূর্চ 

ফার্ল িক উদ্ভাফন  কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন ও  মূল্যায়র্নয প্রভয়াদ ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত এফং জািীয় শুিাচায প্রকৌর 

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

ভয়ীভা বফলয় ফাস্তফায়নকাযী কর্তমক্ষ 

২০ জুরাই ২০২০ উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা প্রণয়দনয জন্য কর 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগদক অনুদযাধ জ্ঞান  

ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ 

৩০ জুরাই ২০২০ কর ভন্ত্রণারয় /বফবাগ ও আওতাধীন 

অবধদপ্তয/াংস্থামূদয ফাবল মক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা 

প্রণয়ন 

 ভন্ত্রণারয়/বফবাগ ও আওতাধীন 

অবধদপ্তয/াংস্থামূ 

০৪ আগস্ট ২০২০ উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা ভর্ির্যলদ র্ফবার্গ প্রপ্রযণ ভন্ত্রণারয়/বফবাগ ও আওতাধীন 

অবধদপ্তয/াংস্থামূ 

১০  আগস্ট ২০২০ উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা তথ্য ফাতায়দন প্রকা ভন্ত্রণারয়/বফবাগ ও আওতাধীন 

অবধদপ্তয/াংস্থামূ 

৩১ জানুয়ার্য ২০২১ 

উদ্ভাফন র্যকল্পনায অধ ি-ফার্লক স্ব-মূল্যায়ন 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ ও আওতাধীন 

অবধদপ্তয/াংস্থামূ 

০৫ প্রপব্রুয়ার্য ২০২১ 
উদ্ভাফন কভ মর্যকল্পনায অধ ি-ফার্লকী মূল্যায়ন প্রর্ির্ফদন 

ভর্ির্যলদ র্ফবার্গ প্রপ্রযণ 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ ও আওতাধীন 

অবধদপ্তয/াংস্থামূ 

১৫ জুরাই ২০২১ উদ্ভাফন কভ মর্যকল্পনায ফার্লক স্ব-মূল্যায়ন  

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ ও আওতাধীন 

অবধদপ্তয/াংস্থামূ 

২০ জুরাই ২০২১ 
উদ্ভাফন কভ মর্যকল্পনায ফার্লক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্ফদন  

ভর্ির্যলদ র্ফবার্গ প্রপ্রযণ 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ ও আওতাধীন 

অবধদপ্তয/াংস্থামূ 

প্রবত ভা 
কর ভিণারয়/র্ফবার্গয ফার্ল িক  উদ্ভাফন কভ মর্যকল্পনায 

ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ি-র্ফলয়ক বা  

 ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ 

৫.০ ফাবল মক উদ্ভাফন কভ মবযকল্পনা ২০২০-২০২১ উস্থান প্রবিয়া 

ফাবল মক উদ্ভাফন কভ মবযকল্পনা ও ফাস্তফায়ন অগ্রগবত মূল্যায়ন কাঠাদভা, ২০২০-২০২১ বননবরবখত ঠিকানায় সপ্রযণ 

কযদত দফ।  

অবতবযক্ত বিফ (াংস্কায) 

ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ 

কক্ষ নম্বয: ১০০১, যকাবয বযফন পুর বফন 

ফাাংরাদদ বিফারয় বরাংক সযাড, ঢাকা।  

 

এোড়া ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/অবধদপ্তয/াংস্থায তথ্য ফাতায়দন আদরাড কযদত দফ এফাং ইদরকট্রবনক কব 

eg_sec2@cabinet.gov.bd ঠিকানায় সপ্রযণ কযদত দফ। 


