
 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

      /      বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি মূল্যায়ন 

র্নর্দ ির্িকা, ২০১৯-২০২০ 
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২.২.  ইর্নার্েিন টির্র্ি সো.......................................................................................... ৫ 

২.৩. উদ্ভাবন খার্ি বিাদ্দ .............................................................................................. ৫ 

২.৪. উদ্ভাবন সক্ষর্িা বৃর্ি ............................................................................................. ৬ 

২.৫. স্বীয় দপ্তর্িি প্রসবায় উদ্ভাবনী ধািণা/ উর্যাগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কায িক্রর্...................৬ 

২.৬. উদ্ভাবনী উর্যার্গি পাইলটিং  .................................................................................. ৬ 

২.৭. উদ্ভাবন প্রদি িনী (প্রিার্কর্সং)......................................................................................৬ 

২.৮.উদ্ভাবনী উর্যাগ আঞ্চর্লক ও জািীয় পয িার্য় বাস্তবায়ন........................................................৭ 

২.৯. স্বীকৃর্ি বা প্র   দনা প্রদান.........................................................................................৭ 

২.১০. িথ্য হালনাগাদকিণ    ..........................................................................................৭ 

২.১১.                   ও        ..............................................................................৭ 

২.১২.                  ..........................................................................................৭ 

২.১৩.        ..........................................................................................................৮ 

২.১৪.                ............................................................................................৮ 

২.১৫.                       .................................................................................৮ 

৩.০                                   .............................................................................৮ 

৪.০        উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়র্নি সর্য়সূর্চ............................................................৯ 

৫.০                         ২০১৯-২০২০            .. ...........................................................৯ 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

      /      বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি মূল্যায়ন 

র্নর্দ ির্িকা, ২০১৯-২০২০ 

১.০ প্রপ্রক্ষাপট 

                                                      ও                          

                        ।                                             ও                        

                                               ঠ           ।                 ও             

         ,                            -                                              ।  

                         -                                                 /     , 

      /              ও                       ‘            ‘ ঠ                      ২০১৩      

                  ।                                                           ।               

                                                                                         

                                         ।  

 

১.২       ও       

                                                           ,           ও 

                                    ।                                                        

                                                                   ।     ,                   

                                 ।      -                                                    

                                           ।   

*                                , ২০১৮             ও        ,                     ,            

    ,                       ও                            । 

২.০ উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনাি ছক ও র্বষয়সমূহ 

                      /     /      /                                                   

         ।                                         ।   

 )                         

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 

      

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             কাি ২ 

২  ইর্নার্েিন টির্র্ি সো 
২.১ ইর্নার্েিন টির্র্ি সো অনুষ্ঠান ৪ 

২.২ ইর্নার্েিন টির্র্ি সোি র্সিান্ত বাস্তবায়ন 2 

৩ 
উদ্ভাবন      বিাদ্দ (প্রকাড 

নম্বি- ৩২৫৭১০৫) 

৩.১      -সংক্রান্ত কায িক্রর্ বাস্তবায়র্ন বার্জট  বিাদ্দ  ২ 

৩.২      -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    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        ৩ 

৭ 
উদ্ভাবন        

(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 প্র   দনা প্রদান 

৯.১ উদ্ভাবকগণর্ক প্রিংসাসূচক উপ আনুষ্ঠার্নক পত্র/ সনদপত্র 

/প্রক্রস্ট/ পুিস্কাি প্রদান 
৪ 

৯.২ উদ্ভাবকগণর্ক      র্িক্ষা সফি/প্রর্িক্ষণ /নর্লজ প্রিয়ার্িং  

প্রপ্রাগ্রার্র্ প্রপ্রিণ 
2 

৯.৩ উদ্ভা                                 র্বর্দর্ি র্িক্ষা 

সফি/ প্রর্িক্ষণ /নর্লজ প্রিয়ার্িং  প্রপ্রাগ্রার্র্ প্রপ্রিণ 
3 

১০ 
          

            

১০.১                                            

             /              
৪ 

১০.২                 ও                              

      /             
২ 

১০.৩           -                 /             ২ 

১১ 
       -          ও 

        
 ১১.১                  -          ও             ৪ 

১২               ১২.১                                              ৪ 



5 

 

ক্রর্ উর্দ্দশ্য কায িক্রর্ 
কর্ িসম্পাদন 

সূচর্কি র্ান 

১২.২                                            / 

         
৪ 

১৩         

১৩.১                                           

(        )                     
৩ 

১৩.২                                      ২ 

১৩.৩ র্াঠ পয িার্য় চলর্ান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সর্িজর্র্ন পর্িদি িন 

ও প্রর্য়াজনীয় সহায়িা প্রদান  
২ 

১৪                    
১৪.১ বাস্তবার্য়ি উদ্ভাবনী উর্যার্গি ডকুর্র্র্েিন তির্ি ও প্রকািনা  ৪ 

১৪.২                         তির্ি ও প্রকািনা ৩ 

১৫ 
উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা 

      

১৫.১ উদ্ভাবন    পর্িকল্পনাি অধ ি-বার্ষ িক  -মূল্যায়ন ৩ 

১৫.২ উদ্ভাবন    পর্িকল্পনাি অধ ি-বার্ষ িক মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন 

      / র্বোর্গ প্রপ্রিণ 
১ 

১৫.৩ উদ্ভাবন    পর্িকল্পনাি বার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন  ৩ 

১৫.৪ উদ্ভাবন    পর্িকল্পনাি বার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন 

র্ন্ত্রণালয়/ র্বোর্গ প্রপ্রিণ 
১ 

           ১০০ 

 

২.১. উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা        

                                                               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            বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা 

প্রকাি         ।  

২.২.  ইর্নার্েিন টির্র্ি সো 

                           ৮       ২০১৩         ০৪.০০.০০০০.২৩২.৩৫.০০৬.১৩.-১৮             

        ৫(৩)   -                                                                             

    ।  

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                 

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               সক্ষর্িা বৃর্িি লর্ক্ষয                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  

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

িার্ক ইর্নার্েিন পাইলটিং বর্ল র্বর্বর্চি হর্ব। গৃর্হি আইর্ডয়াটি যর্াযর্োর্ব কাজ কর্ি র্ক না এবং প্রসবা প্রদার্ন সর্য়, 

যািায়াি ও ব্যয় হ্রাসসহ প্রসবাি গুণগি র্ান বৃর্ির্ি কিটা ভূর্র্কা িার্খ িা র্নধ িািণ এবং উর্যাগটির্ক বৃহত্তি পর্িসর্ি 

বাস্তবায়র্নি সুপার্িি কিাি জন্যই পাইলটিং প্রর্য়াজন।  

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

বাস্তবায়          । 

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

                     । 

২.৭. উদ্ভাবন প্রদি িনী (প্রিার্কর্সং) 

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

প্রদি িনীর্ি (প্রিার্কর্সং) সকল দপ্তি/সং্ার্ক ছর্ক উর্ির্খি িার্ির্খি র্র্ে উদ্ভাবনী উর্যাগসমূহ সুর্বন্যস্তোর্ব 

(ছর্ব, র্ের্ডও, প্রির্িকা, প্রফস্টুন, প্রপাষ্টাি ইিযার্দ) উপ্াপন কির্ি হর্ব। আলাদাোর্ব প্রদি িনী(প্রিার্কর্সং) 

আর্য়াজন কিাি প্রর্য়াজন প্রনই।  

২.৮. উদ্ভাবনী উর্যাগ আঞ্চর্লক    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    জািীয় পয িার্য় বাস্তবায়ন কির্ি হর্ব।  

২.৯. স্বীকৃর্ি বা প্রর্ণাদনা প্রদান 

উদ্ভাবর্নি প্রক্ষর্ত্র স্বীকৃর্ি প্রদান একজন উদ্ভাবকর্ক আর্িা প্রবর্ি উযর্ী, আগ্রহী, অঙ্গীকািবি, নাগর্িক-বান্ধব, ইর্িবাচক 

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

২.৯.১ ২০১৯-২০২০                                        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              উদ্ভাবকর্ক                       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         উদ্ভাবন কায িক্রর্র্ি সর্ঙ্গ সমৃ্পক্ত কিজন কর্ িকিিাগর্ণি             

 ফ /     /                          কিা হর্ব িাি িাি লক্ষযর্াত্রা র্নধ িািণ কির্ি হর্ব।    

 

২.১০.                       

২.১০.১       /                                     -                (              

  ,                        ,           ,                                      । 

২.১০.২                ও                                          /                   

   ।  

২.১০.৩                 -                     /                     ।  

 

২.১১.        -          ও         

      /        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.               

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

                                  ফ            কির্ব। উর্িখ্য প্রয, বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ক্ত 

২০১৯-২০২০-প্রিও উর্ির্খি র্বষয়টি সংর্যার্জি হর্য়র্ছ। 

২.১৩.         

২.১৩.১        /                                                   । বার্ষ িক উদ্ভাবন 

কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ির্খি িার্ির্খি র্র্ে                                           (        ) 

                        ।  

২.১৩.২                                                                              

   ।            ৩                     ।   
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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।             /            

                       ও                । 

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                        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                         উদ্ভাবন পর্িকল্পনাি বার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন  র্ন্ত্রণালয়/ র্বোর্গ 

প্রপ্রিণ কির্ি হর্ব।  

৩.০                             

                                         -          ।                        

                                                                  ।                  

                -                                                                    

                                     ।       ২-                     ১০০              

     ।                               : 

                     

৯০-১০০         

৮০-৯০         

৭০-৮০     

৬০-৭০          

৬০-                

 

৪.০        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।   

 

                               

 ১৩    ২০১৯ উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা                              



9 

 

                           

৩০    ২০১৯                  ও  ও      

                        উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা 

     

              ও  ও      

               

৪      ২০১৯ উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা র্ন্ত্রণালয়/ র্বোর্গ প্রপ্রিণ              ও  ও      

               

১০      ২০১৯ উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা            প্রকাি              ও  ও      

               

৩১         ২০২০ 

উদ্ভাবন পর্িকল্পনাি অধ ি-বা      -মূল্যায়ন 

             ও  ও      

               

৫  ফ       ২০২০ 
উদ্ভাবন    পর্িকল্পনাি অধ ি-বা      মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন 

র্ন্ত্রণালয়/ র্বোর্গ প্রপ্রিণ 

             ও  ও      

               

১৫      ২০২০ উদ্ভাবন    পর্িকল্পনাি বা     স্ব-মূল্যায়ন  

             ও  ও      

               

২০      ২০২০ 
উদ্ভাবন    পর্িকল্পনাি বা     স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন  

র্ন্ত্রণালয়/ র্বোর্গ প্রপ্রিণ 

             ও  ও      

               

        
সকল র্ন্ত্রণালয়/র্বোর্গি বার্ষ িক উদ্ভাবন    পর্িকল্পনাি 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি-র্বষয়ক সো  

                

 

৫.০                         ২০১৯-২০২০              

                        ও                       ঠ    , ২০১৯-২০২০                      

        ।  

            (     ) 

               

                     

                          ,     ।  

 

            /     /      /                                                  

eg_sec2@cabinet.gov.bd                     । 


