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অধিেপ্তর/সাংস্থার বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি মূল্যায়ন র্নর্দ ির্িকা, ২০২০-২০২১
১.০ প্রপ্রক্ষাপট
সরকাধর কমমিারীদের েক্ষতা বৃধির মাধ্যদম নাগধরক সসবা সহধজকরণ ও সুশাসন সুসাংহতকরদণ জনপ্রশাসদন উদ্ভাবন িি মার
ভূধমকা গুরুত্বপূণ ম। পৃধিবীর অদনক সেদশই সরকাধর সসবা প্রধিয়াদক সহজতর ও জনবান্ধব করার লদক্ষে উদ্ভাবন কার্ মিম
ধবকাদশর উদেদে ধবধভন্ন পর্ মাদয় ইদনাদভশন টিম গঠন করা হদয়দে। উদ্ভাবন উদযাগ গ্রহণ ও উদযাগ গ্রহদণর সুদর্াগ সৃধি,
েক্ষতা উন্নয়ন এবাং প্রদয়াজনীয় নীধত-পিধত প্রণয়দন ইদনাদভশন টিমসমূহ উদেখদর্াগ্য ভূধমকা রাখদে।
বাাংলাদেদশর জনপ্রশাসদন উদ্ভাবন-িি মার ধবষয়টিদক প্রাধতষ্ঠাধনক রূপ প্রোদনর লদক্ষে সকল মন্ত্রণালয়/ধবভাগ,
অধিেপ্তর/সাংস্থা এবাং সজলা ও উপদজলা পর্ মাদয় একটি কদর ‘ইদনাদভশন টিম ‘গঠদনর জন্য মধন্ত্রপধরষে ধবভাগ ২০১৩ সাদল
একটি প্রজ্ঞাপন জাধর কদর। এ পধরদপ্রধক্ষদত ধবধভন্ন পর্ মাদয় প্রায় সহস্রাধিক ইদনাদভশন টিম গঠিত হদয়দে। েপ্তসরমূদহর সসবা
প্রোন প্রধিয়া সহধজকরণ এবাং কাদজর অভেন্তরীণ প্রধিয়ায় গুণগত পধরবতমন আনায়দনর লদক্ষে বাৎসধরক কমমপধরকল্পনা
প্রণয়ন সাংধিি েপ্তদরর ইদনাদভশন টিদমর অন্যতম োধয়ত্ব।
১.২ উদেে ও ব্যবহার
উদ্ভাবন কমমপধরকল্পনার উদেে হদলা সরকাধর েপ্তদর উদ্ভাবন কার্ মিমদক সুশৃঙ্খল, ধনয়মতাধন্ত্রক ও
প্রাধতষ্ঠাধনকীকরণ এবাং এ লদক্ষে োয়বিতা সৃধি। মন্ত্রপধরষে ধবভাদগর জাধরকৃত প্রজ্ঞাপন অনুর্ায়ী গঠিত ইদনাদভশন টিদমর
বাৎসধরক উদ্ভাবন কমমপধরকল্পনা প্রণয়ন এবাং মূল্যায়দনর কাদজ এ ধনদে মধশকা ব্যবহৃত হদব। উদেখ্য, ধনদে মধশকাটিদত সকবল
মূল ধবদবিে ধবষয়সমূহ বণ মনা করা হদয়দে। উদ্ভাবন-িি মায় অধভজ্ঞতার িারাবাধহকতা এবাং গভীরতা অজমদনর পধরিমায়
সমদয় সমদয় এ ধনদে মধশকাটির পধরমাজমন প্রদয়াজন হদব।
* বতমমান সরকাদরর ধনব মািনী ইশদতহার, ২০১৮দত বধণ মত লক্ষে ও পধরকল্পনা, সপ্তম/অিম পঞ্চবাধষ মক পধরকল্পনা, প্রপ্রর্ক্ষি
পর্িকল্পনা ২০২১-৪১, বাংিার্দি ব-দ্বীপ পর্িকল্পনা ২১০০, সেকসই উন্নয়ন অভীি, মুধজববষ ম, কর্িানা োইিাস প্রর্াকার্বিা
এবং সরকাদরর অন্যান্য নীধতমালা ও সকৌশলপত্র ইতোধের আদলাদক প্রণীত।
২.০ উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনাি ছক ও র্বষয়সমূহ
ইদনাদভশন টিম স্বীয় মন্ত্রণালয়/ধবভাগ/অধিেপ্তর/েপ্তদর এক বেদর সম্ভাব্য উদযাগসমূদহর আদলাদক একটি কমমপধরকল্পনা
প্রণয়ন করদব। কমমপধরকল্পনা প্রণয়দনর জন্য ধনদনাক্ত েক ব্যবহৃত হদব।
ক) কমমপধরকল্পনা প্রণয়দনর জন্য েক

উর্েশ্য
(obje
ctiv
es)
১

র্বষর্য়ি
র্ান
(Weig
ht of
Objec
tives)

কায িক্রর্
(Acti
vitie
s)

২

৩

কর্িসম্পাদন
সূচক
(Perfor
mance
Indicat
ors)
৪

একক
(Un
it)
৫

কর্িসম্পাদন
সূচর্কি র্ান
(Weight
of
Perform
ance
Indicator
s)
৬

িক্ষযর্াত্রা/র্নণ িায়ক ২০২০-২১
(Target /Criteria Value for
2020-2021)
চির্ি
অসাধাি অর্ি
চির্ি
উত্তর্
র্ার্নি
ণ
উত্তর্
র্ান
র্নর্ে
১০০%
৭

৯০% ৮০% ৭০% ৬০%
৮

৯

১০

১১
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খ) বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনাি উর্েশ্য, র্বষয় ও সূচর্কি র্ানদণ্ডসমূহ:
ক্রর্

১

২
৩

৪

৫

৬
৭
৮

৯

১০

উর্েশ্য

কায িক্রর্

১.১ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনা প্রণয়ন
১.২ বাধষ মক উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনা মহামারী/আপদকাি প্রর্াকার্বিাি
উদ্ভাবন
কর্িপর্িকল্পনা
সার্ে সম্পৃক্তিা
প্রণয়ন
১.৩ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনা র্ন্ত্রণািয়/ র্বোর্গ প্রপ্রিণ
১.৪ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনা তথ্য বাতায়দন প্রকাি
২.১ ইর্নার্েিন টির্র্ি সো অনুষ্ঠান
ইর্নার্েিন টির্র্ি সো
২.২ ইর্নার্েিন টির্র্ি সোি র্সিান্ত বাস্তবায়ন
উদ্ভাবন খাদত বিাে (র্কাি ৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কায িক্রর্ বাস্তবায়র্ন বার্জট বিাে
নম্বি- ৩২৫৭১০৫)
৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কায িক্রর্ বাস্তবায়র্ন বিােকৃি অে ি ব্যয়
৪.১ উদ্ভাবন ও প্রসবা সহর্জকিণ র্বষর্য় এক র্দর্নি কর্িিািা/
প্রসর্র্নাি
৪.২ উদ্ভাবর্ন সক্ষর্িা বৃর্িি ির্ক্ষয দুই র্দর্নি প্রর্িক্ষণ আর্য়াজন
সক্ষর্িা বৃর্ি
৪.৩ প্রসবা সহর্জকির্ণ সক্ষর্িা বৃর্িি ির্ক্ষয দুই র্দর্নি প্রর্িক্ষণ
আর্য়াজন
স্বীয় দপ্তর্িি প্রসবায়
উদ্ভাবনী ধািণা/ উর্যাগ ৫.১ উদ্ভাবনী উর্যাগ/ধািণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধিণাগুর্িা
আহবান,
যাচাই-বাছাই- যাচাই-বাছাইপূব িক িার্িকা প্রকাি
সংক্রান্ত কায িক্রর্
৬.১ ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবনী উর্যার্গি পাইিটিং বাস্তবায়র্নি
উদ্ভাবনী
উর্যার্গি
সিকার্ি আর্দি জার্ি
পাইিটিং বাস্তবায়ন
৬.২ উদ্ভাবনী উর্যার্গি পাইিটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন
উদ্ভাবন
প্রেশমনী ৭.১ ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবন র্ন্ত্রণািয় কর্তিক আর্য়ার্জ প্রদিিনীর্ি
(প্রিার্কর্সং)
অংিগ্রহণ
উদ্ভাবনী উর্যাগ আঞ্চর্িক ৮.১ ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবনী উর্যাগ আঞ্চর্িক/ জািীয় পয িার্য়
ও জািীয় পয িার্য় বাস্তবায়ন বাস্তবায়ন
৯.১ উদ্ভাবকগণর্ক প্রিংসাসূচক উপ আনুষ্ঠার্নক পত্র/ সনদপত্র
/র্ক্রস্ট/ পুিস্কাি প্রদান
স্বীকৃর্ি বা প্রসণাদনা প্রদান
৯.২ উদ্ভাবকগণর্ক সেদশ র্িক্ষা সফি/প্রর্িক্ষণ /নর্িজ প্রিয়ার্িং
প্রপ্রাগ্রার্র্ প্রপ্রিণ
১০.১ ইদনাদভশন টিদমর পূণ মাঙ্গ তথ্যসহ বেরধভধিক উদ্ভাবদনর
সকল তথ্য আপদলাড/ হালনাগােকরণ
তথ্য
বাতায়ন
১০.২ বেরধভধিক পাইলটিাং ও বাস্তবাধয়ত সসবা সহধজকরদণর তথ্য
হালনাগােকরণ
আপদলাড/ হালনাগােকরণ
১০.৩ বাস্তবাধয়ত ই-সসবার তথ্য আপদলাড/ হালনাগােকরণ

কর্িসম্পাদন
সূচর্কি র্ান
৪
৩
১
২
৪
২
২
২
৩
৩
৩

৪

৩
৩
৬
৮
৩
২
৪
২
২
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ক্রর্

উর্েশ্য

১১

ধডধজোল-সসবা ততধর ও
বাস্তবায়ন

১২

১৩

১৪

১৫

কায িক্রর্
১১.১ ন্যেনতম একটি ধডধজোল-সসবা ততধর ও বাস্তবায়ন করা

১২.১ ন্যেনতম একটি সসবা পিধত সহধজকরদণর পাইলটিাং বাস্তবায়ন
সসবা সহধজকরণ
১২.২ ন্যেনতম একটি সসবা পিধত সহধজকরণ সারাদেদশ সম্প্রসারণ/
সরধিদকশন
১৩.১ উদ্ভাবনগদণর উদ্ভাবনী উদযাগ বাস্তবায়ন কমমপধরকল্পনা
(কোদলণ্ডার) প্রণয়ন কার্ মিম পধরবীক্ষণ
১৩.২ উদ্ভাবনী উদযাগ বাস্তবায়ন অগ্রগধত পধরবীক্ষণ
পধরবীক্ষণ
১৩.৩ র্াঠ পয িার্য় চির্ান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সর্িজর্র্ন পর্িদিিন
ও প্রর্য়াজনীয় সহায়িা প্রদান
১৪.১ বাস্তবার্য়ি উদ্ভাবনী উর্যার্গি িকুর্র্র্েিন তির্ি ও প্রকািনা
ডকুদমদেশন বা প্রকাশনা
১৪.২ সসবা সহধজকরদণর ডকুদমদেশন তির্ি ও প্রকািনা
১৫.১ উদ্ভাবন কমমপর্িকল্পনাি অধ ি-বার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন
১৫.২ উদ্ভাবন কমমপর্িকল্পনাি অধ ি-বার্ষ িক মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন
উদ্ভাবন
কর্িপর্িকল্পনা মন্ত্রণালয়/ র্বোর্গ প্রপ্রিণ
মূল্যায়ন
১৫.৩ উদ্ভাবন কমমপর্িকল্পনাি বার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন
১৫.৪ উদ্ভাবন কমমপর্িকল্পনাি বার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন
র্ন্ত্রণািয়/ র্বোর্গ প্রপ্রিণ
সমাে নম্বর

কর্িসম্পাদন
সূচর্কি র্ান
৪
৪
৪
৩
২
২
৪
৩
৩
১
৩
১
১০০

২.১. উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনা প্রণয়ন
মধন্ত্রপধরষে ধবভাদগর প্রজ্ঞাপন অনুর্ায়ী প্রধতটি ইদনাদভশন টিম ধনজ ধনজ অধিদক্ষদত্র বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনা প্রণয়ন
কির্ব। র্নজ র্নজ প্রপ্রক্ষাপট, প্রর্য়াজন, অগ্রার্ধকাি ও সক্ষর্িা র্বর্বচনায় প্রির্খ ইর্নার্েিন টির্গুর্িা বাস্তবমুখী বার্ষ িক
কর্িপর্িকল্পনা প্রণয়ন র্নর্িি কির্ব।
২.১.১ র্র্ন্ত্রপর্িষদ র্বোগ হর্ি প্রদত্ত র্নর্দ িিনা ও ছক অনুযায়ী র্নধ িার্িি িার্ির্খি র্র্ে বার্ষ িক উদ্ভাবন
কর্িপর্িকল্পনা প্রণয়ন কির্ি হর্ব।
২.১.২ র্হার্ািী/আপদকাি প্রর্াকাসবিাি ির্ক্ষয প্রণীি উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনাি আর্িার্ক বাস্তবায়সনর রুপর্িখা
প্রকাি।
২.১.৩ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ির্খি িার্ির্খি র্র্ে বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনা র্ন্ত্রণািয়/
র্বোর্গ প্রপ্রিণ কির্ি হর্ব।
২.১.৪ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ির্খি িার্ির্খি র্র্ে তথ্য বাতায়দন বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনা
প্রকাি করদত হদব।

5

২.২ ইর্নার্েিন টির্র্ি সো
মধন্ত্রপধরষে ধবভাগ কর্তমক জাধরকৃত ৮ই এধপ্রল ২০১৩ তাধরদখর ০৪.০০.০০০০.২৩২.৩৫.০০৬.১৩.-১৮ সাংখ্যক স্মারদকর
প্রজ্ঞাপদে্র ৫(৩) উপ-অনুদেে অনুসাদর ইদনাদভশন টিম প্রধত মাদস বাধষ মক কমমপধরকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগধত সম্পধকমত সভা
করদব।
২.২.১ বার্ষ িক উদ্ভাবন পর্িকল্পনাি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্িবীক্ষর্ণি ির্ক্ষয প্রর্ি দু’র্ার্স ইর্নার্েিন টির্র্ি সো
কির্ি হর্ব। বছর্ি ন্যযনির্ ০৬টি সো কির্ি 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 কির্ি পূণ িাঙ্গ নম্বি পাওয়া যার্ব।
২.৩ উদ্ভাবন খাদত বরাে
২.৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কায িক্রর্ বাস্তবায়র্ন কি টাকা বিাে ির্য়র্ছ িা বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনাি ছর্কি
িক্ষযর্াত্রাি কিার্র্ র্ির্পবি কির্ি হর্ব।
২.৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কায িক্রর্ বাস্তবায়র্ন বিােকৃি অর্ে িি ৯০% ব্যয় কিা হর্ি িক্ষযর্াত্রাি ১০০ োগ অর্জিি
হর্ব।
২.৪ সক্ষর্িা বৃর্ি
উদ্ভাবন-চচ িাি জন্য র্নজ র্নজ অর্ধর্ক্ষর্ত্র সর্চিনিা ও দক্ষিা বৃর্িমূিক প্রসর্র্নাি, কর্িিািা, প্রর্িক্ষণ, অন্য দপ্তর্িি উর্যাগ
পর্িদিিন, র্বর্দর্িি অর্েজ্ঞিা অজির্নি জন্য প্রর্য়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কির্ি হর্ব।
২.৪.১ উদ্ভাবন ও প্রসবা সহর্জকিণ র্বষর্য় সক্ষর্িা বৃর্িি ির্ক্ষয কিটি এক র্দর্নি কর্িিািা/প্রসর্র্নাি আর্য়াজন
কিা হর্ব িাি িক্ষযর্াত্রা র্নধ িািণ কির্ি হর্ব।
২.৪.২ উদ্ভাবন সক্ষর্িা বৃর্িি ির্ক্ষয কিজন কর্িকিিার্ক দুই র্দর্নি প্রর্িক্ষণ প্রদার্ন কিা হর্ব িাি িক্ষযর্াত্রা
র্নধ িািণ কির্ি হর্ব।
২.৪.৩ সসবা সহধজকরদণ সক্ষর্িা বৃর্িি ির্ক্ষয কতজন কমমকতমাদক দুই র্দর্নি প্রর্িক্ষণ প্রদান কিা হর্ব িাি িাি
িক্ষযর্াত্রা র্নধ িািণ কির্ি হর্ব।
২.৫. স্বীয় দপ্তর্িি প্রসবায় উদ্ভাবনী ধািণা/ উর্যাগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কায িক্রর্
২.৫.১ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ির্খি িার্ির্খি র্র্ে উদ্ভাবনী উর্যাগ/ধািণা আহবান এবং প্রাপ্ত
উদ্ভাবনী ধািণাগুর্িা যাচাই-বাছাইপূব িক িার্িকা প্রকাি কির্ি হর্ব। এর্ক্ষর্ত্র র্ন্ত্রণািয়/র্বোগ র্নর্জর্দি উদ্ভাবনী
উর্যাগ/ধািণাসহ আওিাধীন দপ্তি/সংস্থাি র্নর্য় প্রযৌেোর্ব কির্ি পার্ি।
২.৬. উদ্ভাবনী উর্যার্গি পাইিটিং
র্নজ অর্ধর্ক্ষত্র ও সক্ষর্িাি র্র্ে একজন উদ্ভাবক বা টির্ যখন গৃহীি উদ্ভাবনী উর্যাগ ক্ষুদ্র পর্িসর্ি বাস্তবায়ন কর্িন িখন
িার্ক ইর্নার্েিন পাইিটিং বর্ি র্বর্বর্চি হর্ব। গৃর্হি আইর্িয়াটি যোযেোর্ব 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 পাইিটিং প্রর্য়াজন।
২.৬.১ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ির্খি িার্ির্খি র্র্ে ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবনী উর্যার্গি পাইিটিং
বাস্তবায়ন করদত হদব।
২.৬.২ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ির্খি িার্ির্খি র্র্ে বাস্তবার্য়ি উদ্ভাবনী উর্যার্গি পাইিটিং
কার্ মিম মূল্যায়ন করদত হদব।
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২.৭. উদ্ভাবন প্রদিিনী (র্িার্কর্সং)
২.৭.১ র্াঠ পয িার্য় উদ্ভাবনী উর্যার্গি পাইিটিং সম্পন্ন হওয়াি পি স্বীয় র্ন্ত্রণািয়/র্বোগ কর্তিক আর্য়ার্জি
প্রদিিনীর্ি (প্রিার্কর্সং) সকি দপ্তি/সংস্থার্ক ছর্ক উর্ির্খি িার্ির্খি র্র্ে উদ্ভাবনী উর্যাগসমূহ সুর্বন্যস্তোর্ব
(ছর্ব, র্ের্িও, প্রির্িকা, প্রফস্টুন, প্রপাষ্টাি ইিযার্দ) উপস্থাপন কির্ি হর্ব। আিাদাোর্ব প্রদিিনী(প্রিার্কর্সং)
আর্য়াজন কিাি প্রর্য়াজন প্রনই।
২.৮. উদ্ভাবনী উর্যাগ আঞ্চর্িক বা জািীয় পয িার্য় বাস্তবায়ন
২.৮.১ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ির্খি িার্ির্খি র্র্ে ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবনী উর্যাগ র্নজ
র্ন্ত্রণািয়/র্বোগ বা আঞ্চর্িক বা 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, অনুকূি র্র্নাোব তির্ি সর্ব িাপর্ি উদ্ভাবন সংস্কৃর্ি র্বকার্ি অিযন্ত সহায়ক ভূর্র্কা পািন কর্ি।
২.৯.১ ২০২০-২০২১ অি মবেদর উদ্ভাবন কার্ মিদমর সদঙ্গ সম্পৃক্ত কতজনদক উদ্ভাবর্নি জন্য প্রিংসাসূচক উপআনুষ্ঠার্নক পত্র/ সনদপত্র /র্ক্রস্ট/ পুিস্কাি প্রদান কিা হর্ব িা বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনাি ছর্কি িক্ষযর্াত্রাি
কিার্র্ উর্িখ কির্ি হর্ব।
২.৯.২ ২০২০-২০২১ অি মবেদর কতজন উদ্ভাবকর্ক সেদশর মদধ্য ধবধভন্ন সজলায় র্িক্ষা সফি/প্রর্িক্ষণ /নর্িজ
প্রিয়ার্িং প্রপ্রাগ্রার্র্ প্রপ্রিণ কিা হর্ব িা বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনাি ছর্কি িক্ষযর্াত্রাি কিার্র্ উর্িখ কির্ি
হর্ব।
২.১০. তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ
২.১০.১ অধিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ স্বীয় তথ্য বাতায়দন বেরধভধিক উদ্ভাবন-সাংিান্ত র্াবতীয় তথ্য (ইদনাদভশন টিদমর
তথ্য, বাধষ মক উদ্ভাবন কমমপধরকল্পনা, পাইলটিাং প্রকল্প, উদ্ভাবন প্রেশমনীর তথ্য হালনাগােকরণ করদত হদব।
২.১০.২ বেরধভধিক পাইলে ও বাস্তবাধয়ত সসবা সহধজকরদণর তথ্য শতভাগ আপদলাড/ হালনাগােকরণ করদত
হদব।
২.১০.৩ বাস্তবাধয়ত ধডধজোল-সসবার তথ্য শতভাগ আপদলাড/ হালনাগােকরণ করদত হদব।
২.১১. ধডধজোল-সসবা ততধর ও বাস্তবায়ন
অধিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ির্খি িার্ির্খি র্র্ে ন্যযনির্ একটি র্ির্জটাি-প্রসবা
তির্ি ও বাস্তবায়ন কির্ব। উর্িখ্য প্রয, বার্ষ িক কর্ি সম্পাদন চুর্ক্ত ২০২০-২০২১-প্রিও উর্ির্খি র্বষয়টি সংর্যার্জি
হর্য়র্ছ।
২.১২. সসবা সহধজকরণ
অধিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ির্খি িার্ির্খি র্র্ে ন্যযনির্ একটি প্রসবাি
পিধতদক সহধজকরণ কদর বাস্তবায়দনর জন্য অধিস আদেশ জাধর কির্ব। উর্িখ্য প্রয, বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুর্ক্ত
২০২০-২০২১-প্রিও উর্ির্খি র্বষয়টি সংর্যার্জি হর্য়র্ছ।
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২.১৩. পধরবীক্ষণ
২.১৩.১ অধিেপ্তর/ সাংস্থা স্বীয় উদ্ভাবন কমমপধরকল্পনা প্রণয়ন কার্ মিম পধরবীক্ষণ করদব। বার্ষ িক উদ্ভাবন
কর্িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ির্খি িার্ির্খি র্র্ে উদ্ভাবনগদণর উদ্ভাবনী উদযাগ বাস্তবায়ন কমমপধরকল্পনা (কোদলণ্ডার)
প্রণয়ন কার্ মিম পধরবীক্ষণ করদব।
২.১৩.২ উদ্ভাবকগদণর সদঙ্গ উদ্ভাবনী উদযাগ বাস্তবায়ন অগ্রগধত ধবষদয় ইদনাদভশন টিদমর সভা আদয়াজন করদত
হদব। বেদর ন্যেনতম ৩টি সভা আদয়াজন করদত হদব।
২.১৩.৩ র্াঠ পয িার্য় চির্ান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূর্হি র্র্ে বছর্ি কয়টি প্রকল্প সর্িজর্র্ন পর্িদিিন ও প্রর্য়াজনীয়
সহায়িা প্রদান কিা হর্ব িা বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনাি ছর্কি িক্ষযর্াত্রা কিার্র্ র্ির্পবি কির্ি হর্ব।
২.১৪ িকুর্র্র্েিন বা প্রকািনা
বাস্তবার্য়ি উদ্ভাবনী উর্যাগ ও প্রসবা সহর্জকির্ণি (পাইিট ও সম্প্রসার্িি) িকুর্র্র্েিন বার্ষ িক উদ্ভাবন
কর্িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ির্খি িার্ির্খি র্র্ে তির্ি ও প্রকাি কির্ি হর্ব। এদক্ষদত্র মন্ত্রণালয়/ধবভাদগর সদঙ্গ
সর্ৌিভাদব ডকুদমদেশন ততধর ও প্রকাশনা করা র্াদব।
২.১৫ উদ্ভাবন পর্িকল্পনা মূল্যায়ন
২.১৫.১ উদ্ভাবন পর্িকল্পনাি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্িবীক্ষর্ণি ির্ক্ষয ৩১র্ি জানুয়ার্ি ২০২১-এি র্র্ে অধ িবার্ষ িক মূল্যায়ন কির্ি হর্ব।
২.১৫.২ েদক উধেধখত তাধরদখর মদধ্য উদ্ভাবন পর্িকল্পনাি অধ ি- বার্ষ িক মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন র্ন্ত্রণািয়/ র্বোর্গ
প্রপ্রিণ কির্ি হর্ব।
২.১৫.৩ উদ্ভাবন পর্িকল্পনাি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্িবীক্ষর্ণি ির্ক্ষয ৩১র্ি জুিাই ২০২১-এি র্র্ে বার্ষ িক স্বমূল্যায়ন কির্ি হর্ব।
২.১৫.৪ েদক উধেধখত তাধরদখর মদধ্য উদ্ভাবন পর্িকল্পনাি বার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন র্ন্ত্রণািয়/ র্বোর্গ
প্রপ্রিণ কির্ি হর্ব।
৩.০ উদ্ভাবন কমমপধরকল্পনা মূল্যায়ন পিধত
উদ্ভাবন কমমপধরকল্পনার কার্ মিম মূল্যায়ন পিধত একটি স্ব-মূল্যায়ন ব্যবস্থা। মাধসক সমন্বয় সভায় বাধষ মক
কমমপধরকল্পনার সপ্রক্ষাপদে বাধষ মক উদ্ভাবন কমমপধরকল্পনার কার্ মিম মূল্যায়ন করদত হদব। মধন্ত্রপধরষে ধবভাদগর
প্রজ্ঞাপদনর আদলাদক এ-সাংিান্ত একটি বাধষ মক প্রধতদবেন ততধর কদর স্বীয় তথ্য বাতায়দন প্রকাশ করদত হদব এবাং
এর কধপ মধন্ত্রপধরষে ধবভাদগ সপ্ররণ করদত হদব । অনুদেে ২-এ বধণ মত ধবষয়মূদহ সমাে ১০০ নম্বর বরাি করা
হদয়দে। সামধগ্রক মূল্যায়দনর মানেণ্ড হদব ধননরূপ:
প্রাপ্ত নম্বর
৯০-১০০
৮০-৯০
৭০-৮০
৬০-৭০
৬০-এর ধনদন

মূল্যায়দনর সেধণ
অসািারণ
অধত উিম
উিম
সমাোমুটি
িলধতমান
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৪.০ বাধষ মক উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়র্নি সর্য়সূর্চ
বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়র্নি প্রর্য়াদ বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুর্ক্ত এবং জািীয় শুিাচাি প্রকৌিি
কর্িপর্িকল্পনাি সর্ঙ্গ সঙ্গর্ি প্রির্খ অে িবছির্ের্ত্তক র্নধ িািণ কিা হর্য়র্ছ।
সময়সীমা

ধবষয়

বাস্তবায়নকারী কর্তমপক্ষ

১৫ জুিাই ২০২০

উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনা প্রণয়দনর
মন্ত্রণালয়/ধবভাগদক অনুদরাি জ্ঞাপন

৩০ জুিাই ২০২০

সকল
মন্ত্রণালয়/ধবভাগ
ও
আওতািীন মন্ত্রণালয়/ধবভাগ ও আওতািীন
অধিেপ্তর/সাংস্থাসমূদহর বাধষ মক উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনা অধিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ
প্রণয়ন

৪ আগস্ট ২০২০

উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনা র্ন্ত্রণািয়/ র্বোর্গ প্রপ্রিণ

মন্ত্রণালয়/ধবভাগ ও আওতািীন
অধিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ

১০ আগস্ট ২০২০

উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনা তথ্য বাতায়দন প্রকাি

মন্ত্রণালয়/ধবভাগ ও আওতািীন
অধিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ

৩১ জানুয়াধর ২০২১

জন্য

সকল মধন্ত্রপধরষে ধবভাগ

উদ্ভাবন পর্িকল্পনাি অধ ি-বার্ষক স্ব-মূল্যায়ন

মন্ত্রণালয়/ধবভাগ ও আওতািীন
অধিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ

৫ সিব্রুয়ায়ধর ২০২১

উদ্ভাবন কমমপর্িকল্পনাি অধ ি-বার্ষকী মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন মন্ত্রণালয়/ধবভাগ ও আওতািীন
অধিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ
র্ন্ত্রণািয়/ র্বোর্গ প্রপ্রিণ

১৫ জুলাই ২০২১

উদ্ভাবন কমমপর্িকল্পনাি বার্ষক স্ব-মূল্যায়ন

২০ জুলাই ২০২১

উদ্ভাবন কমমপর্িকল্পনাি বার্ষক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন মন্ত্রণালয়/ধবভাগ ও আওতািীন
অধিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ
র্ন্ত্রণািয়/ র্বোর্গ প্রপ্রিণ

প্রধত মাস

সকি র্ন্ত্রণািয়/র্বোর্গি বার্ষ িক উদ্ভাবন কমমপর্িকল্পনাি
বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি-র্বষয়ক সো

মন্ত্রণালয়/ধবভাগ ও আওতািীন
অধিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ

মধন্ত্রপধরষে ধবভাগ

৫.০ বাধষ মক উদ্ভাবন কমমপধরকল্পনা ২০২০-২০২১ উপস্থাপন প্রধিয়া
বাধষ মক উদ্ভাবন কমমপধরকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগধত মূল্যায়ন কাঠাদমা, ২০২০-২০২১ ধননধলধখত ঠিকানায় সপ্ররণ
করদত হদব।
অধতধরক্ত সধিব (সাংস্কার)
মধন্ত্রপধরষে ধবভাগ
কক্ষ নম্বর: ১০০১, সরকাধর পধরবহন পুল ভবন
বাাংলাদেশ সধিবালয় ধলাংক সরাড, ঢাকা।
এোড়া মন্ত্রণালয়/ধবভাগ/অধিেপ্তর/সাংস্থার তথ্য বাতায়দন আপদলাড করদত হদব এবাং ইদলকট্রধনক কধপ
eg_sec2@cabinet.gov.bd ঠিকানায় সপ্ররণ করদত হদব।
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