
 

মন্ত্রনালয়/বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ইননানভশন টিনমর িাবষ িক উদ্ভািন কম িপবরকল্পনা িাস্তিায়ন অগ্রগবত বিষয়ক পর্ িানলাচনা ২০১৮-২০১৯ (১ম রাউন্ড)  

মন্ত্রনালয়/বিভাগঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়  দপ্তর/সংস্থাঃ িাংলানদশ ককাস্ট গার্ ি 

 

 

ক্রমিক 

মিষয় 

 

কার্ যক্রি 

 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত িন্তব্য 

1.  ২০১৭-২০১৮ অর্ িিছনরর 

উদ্ভািন কম িপবরকল্পনার 

িাস্তািয়ননর অগ্রগবত 

১.১. ২০১৭-২০১৮ অর্ িিছনরর উদ্ভািন কম িপবরকল্পনার িাস্তািয়ননর অগ্রগবত  ৫০% - 

2.  ২০১৮-২০১৯ অর্ যিছরেে 

উদ্ভািন কি যপমেকল্পনা প্রণয়ন 

২.১ িামষ যক উদ্ভািন কি যপমেকল্পনা প্রণয়ন কো ২৬ জুলাই ২০১৮ প্রণীত হরয়রছ 

২.২ িামষ যক উদ্ভািন কি যপমেকল্পনা িমিপমেষদ মিভারে প্রপ্রেণ কো  - - 

২.৩ িামষ যক উদ্ভািন কি যপমেকল্পনা স্বীয় ওনর্িসাইনে প্রকাশ কো ২৮ জুলাই ২০১৮ প্রকামশত 

3.  ইরনারভশন টিরিে সভা ৩.১ ইরনারভশন টিরিে সভা আনয়াজন ২২ জুলাই ২০১৮ আেও ০৯ টি সভা 

অনুমিত হরি। 

৩.২ ইরনারভশন টিরিে সভাে মসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন অগ্রেমত হাে এিং কেনীয় ৮০%  ফরলাআপ কো  

4.  নােমেক প্রসিায় উদ্ভািনী 

সক্ষিতা বৃমদ্ধ 

৪.১ এক মদরনে ওমেরয়রেশন/ কি যশালা/ প্রসমিনাে আরয়াজরনে তামেখ/পমেকল্পনা প্রমক্রয়াধীন ০৫ টি কি যশালাে 

পমেকল্পনা েরয়রছ 

৪.২ উদ্ভািন সক্ষিতা বৃমদ্ধে লরক্ষে ০২ মদরনে প্রমশক্ষণ আরয়াজন অগ্রেমত/ 

পমেকল্পনা 

প্রমক্রয়াধীন ২৫ জরনে সিন্বরয় ০১ টি 

প্রমশক্ষণ কি যশালাে 

পমেকল্পনা েরয়রছ 

৪.৩ উদ্ভািন সক্ষিতা বৃমদ্ধে লরক্ষে ০৫ মদরনে নােমেক প্রসিায় উদ্ভািন প্রমশক্ষণ 

আরয়াজন 

প্রমক্রয়াধীন ২০ জরনে সিন্বরয় ০১ টি 

প্রমশক্ষণ কি যশালাে 

পমেকল্পনা েরয়রছ 

৪.৪ উদ্ভািন কার্ যক্ররিে সরে সম্পৃক্ত কি যকতযােরণে মিরদরশ মশক্ষাসফে অগ্রেমত 

(কি যকতযাে সংখ্যা/পমেকল্পনা) 

প্রমক্রয়াধীন ০৪ জন প্রপ্রেরণে 

পমেকল্পনা েরয়রছ 

5.  স্বীয় দপ্তরেে প্রসিায় উদ্ভািনী 

ধােণা/উরযাে আহিান, র্াচাই-

িাছাই-সংক্রান্ত কার্ যক্রি 

৫.১ উদ্ভািনী উরযাে/ধােনা আহিান এিং প্রাপ্ত ধােণাগুরলা র্াচাই িাছাইপূি যক 

তামলকা প্রকাশ 

চলিান ২০ আেস্ট ২০১৮ 

তামলকা প্রকারশে 

পমেকল্পনা েরয়রছ 

৫.২ উদ্ভািনী উরযাে/ধােনাসমূহ আইমিয়া ব্যাংরক (ideabank.gov.bd) 

জিাকেরনে অগ্রেমত 

চলিান ০২ টি উরযাে 

জিাকেরনে পমেকল্পনা 

েরয়রছ 



৫.৩ মাঠ পর্ িানয়র কম িকতিানদর দ্বারা িাস্তিায়নাধীন নাগবরক কসিায় উদ্ভািনী 

উনদ াগ সংখ্যা 

নাই নাই 

6.  উদ্ভািনী উরযারেে পাইলটিং ৬.১ নূন্যতি ০২ টি উদ্ভািনী উরযারেে পাইলটিং িাস্তিায়ন অগ্রেমত/ পমেকল্পনা প্রমক্রয়াধীন ২৫ িাচ য ২০১৯ এে পূরি য 

পাইলটিং এে পমেকল্পনা 

েরয়রছ 

৬.২ িাঠ পর্ যারয় চলিান উদ্ভািনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পমেদশ যন ও প্ররয়াজনী 

সহায়তা প্রদান অগ্রেমত/ পমেকল্পনা 

- িাঠ পর্ যারয় প্রকান 

উদ্ভািনী প্রকল্প চলিান 

নাই 

৬.৩ আওতাধীন দপ্তে সংস্থাে পাইলটিং প্রকরল্পে তামলকা ততমে ও ওরয়িসাইরে 

প্রকাশ অগ্রগবত 

চলিান ৩০ এমপ্রল ২০১৯ এে 

পূরি য প্রকারশে পমেকল্পনা 

েরয়রছ 

7.  ইরনারভশন প্রশারকমসং/ সারকযল ৭.১ ইরনারভশন প্রশারকমসং/ সারকযল আরয়াজন অগ্রেমত/ পমেকল্পনা প্রমক্রয়াধীন ১০ প্রি ২০১৯ এে পূরি য 

আরয়াজরনে পমেকল্পনা 

েরয়রছ 

৭.২ প্রশারকমসং- এে িাধ্যরি প্রেমিরকশনরর্াগ্য উদ্ভািনী উরযাে মনি যাচন অগ্রেমত/ 

পমেকল্পনা 

প্রমক্রয়াধীন ০১ টি উরযাে মনি যাচরনে 

পমেকল্পনা কো হরয়রছ 

8.  উদ্ভািনী উরযাে আঞ্চমলক 

(রেমিরকশন) ও জাতীয় 

(রেলআপ) পর্ যারয় িাস্তিায়ন 

৮.১ উদ্ভািনী উরযাে আঞ্চমলক/ জাতীয় পর্ যারয় িাস্তিায়ন অগ্রেমত/ পমেকল্পনা প্রমক্রয়াধীন ০১ জুন ২০১৯ এে পূরি য 

০১ টি উরযাে 

িাস্তিায়রনে পমেকল্পনা 

গ্রহণ কো হরয়রছ 

৮.২ িাস্তিাময়ত উদ্ভািনী উরযারেে িকুরিরেশন (ওয়ান মিমনে মভমিও) ও 

প্রকাশনা ততমেে অগ্রেমত/ পমেকল্পনা 

প্রমক্রয়াধীন ১০ জুন ২০১৯ এে পূরি য 

০১ টি ততমেে পমেকল্পনা 

গ্রহণ কো হরয়রছ 

9.  ইরনারভশরনে প্রিেমেং ৯.১ প্রিেে-প্রিমে মনি যাচন ও তামলকা প্রস্তুতকেরনে অগ্রেমত/ পমেকল্পনা চলিান ২৫ আেস্ট ২০১৮ এে 

পূরি য তামলকা প্রস্তুরতে 

পমেকল্পনা েরয়রছ 

৯.২ দুই মদরনে প্রিেমেং কি যশালা আরর্াজন অগ্রেমত/ পমেকল্পনা প্রমক্রয়াধীন ১৫ জরনে সিন্বরয় ০১ টি 

প্রমশক্ষণ কি যশালাে 

পমেকল্পনা েরয়রছ 

৯.৩ কতজন কি যকতযা উদ্ভািকরক সহায়তা কোে জন্য সমিয়ভারি প্রিেমেং 

কার্ যক্ররি যুক্ত আরছন? 

- ০৩ জন কি যকতযা 

৯.৪ ইননানভশন টিনমর মাবসক সভায় কমন্টবরং বিষনয় ককাণ আনলাচযসূবচ/বসদ্ধান্ত 

গ্রহন করা হয় বকনা? 

- হয় তরি প্রমত সভায় নয় 

৯.৫ কমন্টবরং কার্ িক্রম (প্রিেে ও প্রিমেরদে) বকভানি ফনলাআপ করা হনে? - তারদে কার্ যক্রি 

পর্ যারলাচনাে িাধ্যরি  



10.  স্বীকৃতী িা প্ররণাদনা প্রদান ১০.১ উদ্ভািকরদে প্রশংসাসূচক উপ-আনুিামনক পি/সনদপি/প্রক্রস্ট/ পুেষ্কাে প্রদান নাই ০৫ জনরক প্রদারনে 

পমেকল্পনা েরয়রছ 

১০.২ উদ্ভািকেরণে  প্রদরশ মশক্ষা সফে/প্রমশক্ষণ/নরলজ প্রশয়ামেং প্রপ্রাগ্রারি প্রপ্রেণ 

(অগ্রেমত/ পমেকল্পনা) 

নাই ০৫ জনরক প্রপ্রেরণে 

পমেকল্পনা েরয়রছ 

১০.৩ উদ্ভািকেরণে  মিরদরশ মশক্ষা সফে/প্রমশক্ষণ/নরলজ প্রশয়ামেং প্রপ্রাগ্রারি প্রপ্রেণ 

(অগ্রেমত/ পমেকল্পনা) 

নাই ০৪ জনরক প্রপ্রেরণে 

পমেকল্পনা েরয়রছ 

11.  ইরনারভশন ফান্ড িোদ্দ ১১.১ ইরনারভশন সংক্রান্ত কার্ যক্রি িাস্তিায়রনে জন্য প্রাপ্ত িারজে - মিশ লক্ষ োকা িোদ্দ 

হরয়রছ 

১১.২ ইরনারভশন সংক্রান্ত কার্ যক্রি িাস্তিায়রন িোদ্দকৃত অর্ য ব্যয় ০০% মিশ লক্ষ োকা খেরচে 

পমেকল্পনা েরয়রছ 

12.  পাে যনােশীপ ও প্রনেওয়ামকং ১২.১ (উদ্ভািন িাস্তিায়ন) সংমিষ্ট প্রমতিান/অংশীজন মচমিতকেণ ও তারদে সারর্ 

কর্াগানর্াগ (অগ্রেমত/ পমেকল্পনা) 

চলিান - 

13.  আওতাধীন অমধদপ্তে/দপ্তে/ 

সংস্থাে ইরনারভশন  কার্ যক্রি 

পমেিীক্ষণ 

১৩.১ আওতাধীন অমধদপ্তে/দপ্তে সংস্থাে ইরনারভশন কি যপমেকল্পনা প্রণয়ন কার্ যক্রি 

পমেিীক্ষণ (অগ্রেমত) 

প্রণীত হরয়রছ - 

১৩.২ সংবিষ্ট দপ্তে/সংস্থাে উদ্ভািন কি যপমেকল্পনা িাস্তিায়ন পমেিীক্ষণ (অগ্রেমত) ০১ টি সভা অনুমিত হরয়রছ - 

14.  ইরনারভশন সংক্রান্ত তথ্য 

হালনাোদকেন 

১৪.১ ওনয়িসাইনে ইরনারভশন কণ যারেে সকল তথ্য হালনাোদকেরণে অগ্রেমত হালনাোদ কো হরয়রছ - 

15.  ই-প্রসিা ততমে ও িাস্তিায়ন ১৫.১ ই-প্রসিা ততমে ও িাস্তিায়ন (অগ্রেমত/ পমেকল্পনা) চলিান ১০ প্রফব্রুয়ামে ২০১৯ এে 

পূরি য ০১ টি ই-রসিা 

িাস্তিায়রনে পমেকল্পনা 

েরয়রছ 

16.  প্রসিা পদ্ধমত সহজীকেণ ১৬.১ নূন্যতি ০১ টি প্রসিা সহমজকেণ ও িাস্তিায়ন (অগ্রেমত/ পমেকল্পনা) চলিান ১০ প্রি ২০১৯ এে পূরি য 

০১ টি ই-রসিা পদ্ধমত 

সহমজকেরনে পমেকল্পনা 

েরয়রছ 

 

 


