
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 
ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

ফাহল িক উদ্ভাফন কভ িহযকল্পনা 

হফদফচ্য ার-২০১৭ 

 

ক্র

হভক 

নাং 

হফলয়/ ক্ষেত্র প্রস্তাহফত হফলয়  ফাস্তফায়নকার দাহয়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা প্রতযাহত পরাপর (কাজটি 

ম্পন্ন দর গুণগত ফা 

হযভাণগত কী হযফতিন 

আদফ) 

হযভা (প্রতযাহত পরাপর 

ততযী দয়দে হক না তা 

হযভাদয ভানদন্ড) শুরু তাহযখ ভাহপ্তয 

তাহযখ 

১ ইদনাদবন 

কভ িহযকল্পনা  

প্রণয়ন 

ভন্ত্রণারয় এফাং আওতাধীন 

দপ্তয/াংস্থায ফাহল িক 

ইদনাদবন কভ িহযকল্পনা  

প্রণয়ন। 

০১/০১/২০১৭ ০২/০২/২০১৭ চ্ীপ ইদনাদবন অহপায/ 

ইদনাদবন অহপায 

হযকল্পনা অনুমায়ী কাম িক্রভ 

ম্পাহদত দফ এফাং রেযভাত্রা 

অজিদন গহতীর কাম িক্রভ 

হযচ্াহরত দফ। 

ভন্ত্রণারদয়য ০১টি এফাং 

আওতাধীন দপ্তয/াংস্থায ০৪টি 

ইদনাদবন কভ িহযকল্পনা 

প্রণীত। 
২ বা প্রহত ভাদ ইদনাদবন 

টিদভয বা আফান। 
০১/০১/২০১৭ ৩১/১২/২০১৭ চ্ীপ ইদনাদবন 

অহপায/দস্য-হচ্ফ, 

ইদনাদবন টিভ 

বায় গৃীত হদ্ধাদেয 

ফাস্তফায়ন অগ্রগহত ম িাদরাচ্না, 

ফাস্তফায়ন তদাযকী, ভাদনান্নয়ন 

ও মূল্যায়ন ম্ভফ দফ। 

১২টি ইদনাদবন টিদভয বা 

অনুহিত।  

৩ প্রহতদফদন ইদনাদবন টিদভয ফাৎহযক 

(২০১৬) প্রহতদফদন প্রস্তুত ও 

ক্ষপ্রযণ। 

০১/০১/২০১৭ ১৫/০২/২০১৭ চ্ীপ ইদনাদবন 

অহপায/দস্য-হচ্ফ, 

ইদনাদবন টিভ 

কভ িপরাপদরয হবহিদত 

হেণীয় হফলয়মূদয 

আদরাদক যফতী কামক্রভ 

গ্রদণ ায়ক দফ । এোড়া, 

ইদনাদবন  কামক্রভ 

ম িাদরাচ্না ও মূল্যায়ন এফাং এ 

াংক্রাে দাহরহরক প্রভাণক 

াংযেণ ম্ভফ দফ। 

প্রহতদফদন ওদয়ফাইদে প্রকা 

ও ভহন্ত্রহযলদ হফবাদগ ক্ষপ্রযণ। 

৪ উদ্ভাফনী ধাযণা উদ্ভাফনী ধাযণা আফান ও 

মাচ্াই ফাোইপূফক ঙ্করন 

ও াংযেণ। 

১৫/০২/২০১৭ ১৫/১০/২০১৭ চ্ীপ ইদনাদবন 

অহপায/দস্য-হচ্ফ, 

ইদনাদবন টিভ 

একটি উদ্ভাফনী াংকর প্রকা 

কযা দফ  

প্রাহধকাযভূক্ত ধাযণামূদক  

ম িায়ক্রদভ ফাস্তফায়দনয উদ্যাগ 

ক্ষনয়া। 
৫ উদ্ভাফনী 

ধাযণায 

াইরটিাং 

উদ্ভাফনী উদযাগ াইরটিাং 

এয কামক্রভ গ্রণ। 
০১/০৩/২০১৭ ৩০/১১/২০১৭ চ্ীপ ইদনাদবন 

অহপায/দস্য-হচ্ফ, 

ইদনাদবন টিভ 

উদ্ভাফনী উদযাগ ফাস্তফায়দন 

যীো ও অহবজ্ঞতা অজিন। 
ভহফঅদত --টি াইরটিাং ম্পন্ন 

দয়দে। 



৬ উদ্ভাফনী 

উদযাদগয 

অহবজ্ঞতা 

অজিন  

আওতাধীন দপ্তয/াংস্থায 

উদ্ভাফনী উদযাদগয ফাস্তফায়ন 

ও তদাযকী এফাং এ াংক্রাে 

অহজিত অহবজ্ঞতা 

(পর/হফপর) প্রহতদফদন 

আকাদয প্রস্তুতকযণ। 

৩১/০৭/২০১৭ ৩১/১২/২০১৭ চ্ীপ ইদনাদবন 

অহপায/ইদনাদবন 

অহপায/ক্ষপ্রাগ্রাভায 

উদ্ভাফনী উদযাগ ফাস্তফায়দনয 

অহবজ্ঞতা অজিন ও 

পরতা/হফপরতায প্রহতদফদন 

প্রস্তুদতয ভাধ্যদভ প্রহতিাহনক 

েভতা বৃহদ্ধ াদফ। 

উদ্ভাফনী উদযাগ ফাস্তফায়ন এফাং 

প্রহতদফদন প্রস্তুত। 

৭ জাতীয় বাদফ 

ফাস্তফায়ন 

ভন্ত্রণারয় ও অহধদপ্তদযয 

কভ িকতিাগণ কর্তিক 

ফাস্তফাহয়ত আইহিয়া 

ম িাদরাচ্নায য তা 

াযাদদদ ফাস্তফায়ন  

০১/০৩/২০১৭ ৩১/১২/২০১৭ চ্ীপ ইদনাদবন 

অহপায/ইদনাদবন 

অহপায 

নাগহযক ক্ষফায জন্য 

জনফান্ধফতা বৃহদ্ধদত ভূহভকা 

যাখদফ। 

কতটি উদযাগ ক্ষদব্যাহ 

ফাস্তফায়ন কযা দয়দে। 

৮ উদ্ভাফনী 

েভতা বৃহদ্ধ 

উদ্ভাফনী েভতা বৃহদ্ধয 

রদেয ইদনাদবন াংক্রাে 

প্রহেণ/কভ িারা 

আদয়াজন। 

০১/০২/২০১৭ ১৫/১২/২০১৭ চ্ীপ ইদনাদবন 

অহপায/ইদনাদবন 

অহপাযটিদভয 

কভ িকতিাদদয দৃহিবহিয 

হযফতিন এফাং দেতা বৃহদ্ধ 

াদফ। 

কতটি প্রহেণ/ কভ িারা/ 

আদয়াজন কযা দয়দে। 

৯ অধঃত্মন 

অহপদয 

ইদনাদবন 

কাম িক্রভ 

তদাযহক 

 

ভন্ত্রণারদয়য অধীন 

দপ্তয/াংস্থায ইদনাদবন 

টিভমূ হক্রয় কযা এফাং 

প্রহতভাদ ইদনাদবন 

টিভমূদয বা হনহিত 

কযা,ফাহল িক কভ িহযকল্পনা 

প্রণয়ন হনহিত কযা,  

কভ িহযকল্পনা ম িাদরাচ্না 

কযা এফাং প্রদয়াজনীয় 

যাভ ি প্রদান কযা। 

০১/০৩/২০১৭ ১৫/১২/২০১৭ চ্ীপ ইদনাদবন 

অহপায/ইদনাদবন 

অহপায/ক্ষপ্রাগ্রাভায 

ভন্ত্রণারয় এফাং অধীনস্থ 

দপ্তয/াংস্থায ইদনাদবন 

টিভমূদয বা 

অনুিান,ফাহল িক কভ িহযকল্পনা 

প্রণয়ন 

ভন্ত্রণারয় এফাং অধীনস্ত 

দপ্তয/াংস্থায ইদনাদবন 

টিভমূদয অনুহিত বায 

কাম িহফফযনী, প্রহণত 

কভ িহযকল্পনা 

১০ ক্ষনেওয়াহকিাং 

ও াে িনাযহ 

অাংীজনদদয দি 

ভতহফহনভয় বা আদয়াজন। 
০১/০৩/২০১৭ ৩০/১১/২০১৭ চ্ীপ ইদনাদবন 

অহপায/ইদনাদবন 

অহপায/ক্ষপ্রাগ্রাভায 

াযস্পহযক দমাহগতায ক্ষেত্র 

বৃহদ্ধ এফাং গতকভ িম্পাদন । 
বা আদয়াজদনয ভাধ্যদভ ক্ষকান 

ক্ষকান প্রহতিাদনয ভদধ্য হক 

ধযদনয  াযস্পহযক 

দমাহগতায ক্ষেত্র ততযী 

দয়দে। 
১১ ক্ষাার 

হভহিয়ায 

ব্যফায 

ক্ষফায় উদ্ভাফন প্রহক্রয়ায 

হফলদয় ভতাভত গ্রদণয জন্য 

ই-ক্ষভইর ব্যফাদযয 

০১/০৪/২০১৭ ১৫/১২/২০১৭ চ্ীপ ইদনাদবন 

অহপায/ইদনাদবন 

অহপায/ক্ষপ্রাগ্রাভায 

দ্রুত ও কায়িকয ক্ষমাগাদমাদগ 

ভাধ্যভ হদদফ ক্ষাশ্যার 

হভহিয়ায মথামথ ব্যফায। 

ক্ষপবুক ক্ষইজ ও ব্যফাযকাযীয 

াংখ্যা । 



াাাহ অন্যান্য 

াভাহজক ভাধ্যদভয ব্যফায 

হনহিত কযায ম্ভাব্যতা 

মাচ্াই কযা দফ। 
১২ ই-ক্ষফা ও 

পাইহরাং 

কামক্রভ 

ই-পাইহর ব্যফস্থানা ও ই-

ক্ষফা ফাস্তফায়ন। 
০১/০১/২০১৭ ৩১/১২/২০১৭ চ্ীপ ইদনাদবন অহপায 

ও আওতাধীন দপ্তয/াংস্থায 

ইদনাদবন 

অহপায/ক্ষপ্রাগ্রাভায 

দাপ্তহযক ব্যফস্থানায় 

গহতীরতা আনয়দনয 

াাাহ জনগণদক দ্রুত ও 

দজ ক্ষফা প্রদান। 

ই-পাইহরাং কামক্রভ ম্প্রাযণ 

এফাং ই-ক্ষফায অনরাইন বা িন 

প্রকা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




